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„Revista de față urmărește nu să distrugă vise, ci să le 
creeze! Nu greșim niciodată, visând. 

A visa, înseamnă a trăi.” 
  

Dumitru V. MARIN 
 

„Cultura vasluiană este bine reprezentată de o 
jumătate de veac, prin grupul său de presă și operă, de 
către Prof.Dr. Dumitru V. Marin, un autentic lider cultural”
  

Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 
scriitor 

 
„Fără a greși și fără a diminiua calitatea altor reviste 

de cultură, MCR este de o calitate și amploare fără 
concurență...  
 Mai în glumă, mai în serios, locul 1 este așadar „ocupat”.”
  

Cu deosebită stimă și respect: 
Georg BARTH –  

Passau, Germania 
 

Credință personală: am fost creator chiar și prin 
reacțiile la reușitele mele. 
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EDITORIAL 
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
50... CASA DE CULTURĂ VASLUI... 50 

(amintiri  duioase) 
 

 
 

„INTRODUCERE?” 
  

„Acești contimporani ai mei” n-au 
fost în stare să scoată o carte prin care să 
marcheze un moment de relansare 
culturală a unui ținut mereu părăsit de 
valori. Erau preocupați de bani, delațiuni. 

Aud că ar fi fost niște colectări de 
texte de la tot felul de nomenclaturiști de 
ieri și de azi… 

Dar, am trăit aceste vremuri, am 
pus umărul la schimbarea târgului, la 
cultura locului, la instituțiile/clădirile care 
urmăreau educația socialistă și dislocarea 
societății burghezo-moșierești, apoi, peste 
3 decenii, la noul capitalism, cu tot ce 
înseamnă mass-media și nu numai. 
Atunci, mai exista cultul cărții… Azi, mi 
se pare o obligație să-mi amintesc. 

O șansă personală (a minții, muncii 
și vârstei) pe care o folosesc în folosul 
vasluienilor, fie ei și nerecunoscători. 

* O carte pentru o instituție inițial 
culturală, în desfășurare fiind altă cultură 
existențială, alte scopuri/griji/preocupări 
pentru omul de rând. Casa de cultură de 
azi, veritabil centru de afaceri, ar trebui să 
fie simbolul devenirii cultural-spirituale al 
acestui eșantion din pilonul național. Azi, 
simbol dar nu cultural. 

După 65 de ani de prezență 
jurnalistică, 53 de reprezentare culturală 
de ce să nu scriu… ce-am trăit și din ce 
știu? 
 
50… CASA DE CULTURĂ VASLUI… 50                          

(Amintiri… duioase) 
    Nu știu câți mai trăiesc dintre maturii 
anului 1972, dar sunt foarte puțini dacă 
nu cumva… doar eu, Dumitru Jijie și un 
fost angajat Marcel Cucoș, al doilea ca 
vechime în slujbă după mine (angajat la 
15 nov. 1971, zice el, ca om la toate). 

Văd că orașul de 17.960 de oameni, 
în 1966, ajuns la circa 80.000 la Revoluție 
(1989) și astăzi (2022) are circa 44.000 de 
locuitori (cu circa 1000 sub Bârlad, deși 
oficial, cu basarabenii, ar avea circa 
150.000!!!) și care și-a cvadruplat 
suprafața în ultimii 33 de ani, cu 
îmbunătățirea zestrei edilitar 
gospodărești, s-a întors la spiritul 
provincial. Nici măcar recensămintele 
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(unul s-a împotmolit anul acesta, 2022) nu 
furnizează date exacte și credibile. 

Clar: de la 1 martie 1970 sunt 
cetățean, nu chiar oarecare, al acestui 
municipiu. 

Nu știu ce-ar trebui să scriu ca „să 
intru” în ferestruica impusă în această 
carte aniversativă, și chiar că merită să 
existe o carte care să consemneze ce se 
mai știe de pe atunci, adică după 5 decenii 
și o Revoluție (de la care acuși se 
împlinesc 33 de ani) cu schimbare de 
sistem social, schimbarea fundamentală a 
împrejurărilor, a felului de informație 
pentru cei mulți (care au acum cam toți 
celulare performante, deci pot alege ce fel 
de „cultură” doresc) și în această clar 
vizibilă nouă cultură existențială. 

Dar am trăit aceste vremuri, am 
pus umărul la schimbarea târgului, la 
cultura locului, la instituțiile/clădirile care 
urmăreau educația socialistă și dislocarea  
societății burghezo-moșierești, apoi, peste 
3 decenii, la noul capitalism, cu tot ce 
înseamnă mass-media și nu numai. 
Atunci, mai exista cultul cărții… Azi e o 
datorie și o onoare să-mi amintesc, 
întrucât destinul meu social-cultural a 
fost altul, de creare a unor noi orizonturi, 
și de împlinit opera proprie. 

O șansă personală (a vârstei) pe 
care o folosesc în folosul vasluienilor, și 
nu numai, pentru că există aici un 
eșantion dintr-o devenire a societății 
românești într-o jumătate de secol și mai 
bine. 

Puțină istorie: În 16 februarie 1968 
s-a legiferat noua structură administra-
tivă, cu revenirea la județe și formarea 
aparatului administrativ în toate noile 

județe deci și în fostul raion Vaslui, lărgit 
cu Huși, Fălciu, Bârlad, Negrești, orașul 
Vaslui fiind propus și impus ca centru de 
județ de Virgil Trofin, fiu de țărani din 
Lipovăț, pe atunci încă prim secretar 
UTC, ori viceprim-ministru, sau oricum 
în conducerea PCR. Au fost numiți ca 
prim-secretari niște ieșeni care n-au știut 
cum să plece mai repede. Când a venit 
Gheorghe Tănase, un tip cu studii 
generale, dar foarte credincios partidului 
și inspirat mereu când să-și aleagă 
colaboratorii, transformările impuse de 
noua organizare administrativă au 
căpătat coerență și stabilitate, începând 
cu sfârșitul anului 1968. Neexistând un 
Centru administrativ-palat-sau orice altă 
denumire s-ar putea da unei clădiri 
speciale, s-au pus bazele repede 
construcției pentru Palatul administrativ 
de astăzi, chiar în centrul pieței evreiești 
de atunci, care în 1961, la prima mea 
vizită aici, avea o formă patrată tivită cu 
clădiri  vechi neetajate și acoperișuri 
țuguiate. Avea însă, flori multe ca centru 
de raion binișor îngrijit.  

Comitetele de cultură și artă s-au 
format spre sfârșitul anului 1969 prin 
desprinderea de Inspectoratele școlare 
(Secțiile de învățământ și cultură) și cu 
alergătură după oameni pregătiți, pentru 
că profesorii și inginerii, ca să nu mai 
vorbim de doctori, făceau naveta la Iași, 
de care nu voiau să se despartă. Nu erau 
bine închegate, nici vorbă de completate,  
nici la 1 martie 1970. 

Era o nevoie disperată de personal, 
fie el și sumar calificat, drept care și-au 
găsit loc în sistemul cultural absolvenți de 
liceu și de 7 clase, ba chiar mai puțin, ca 
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la biblioteca din Crețești. Dumitru Marin, 
director la Școala Măcărești, com 
Prisăcani-Iași) a fost transferat ca 
inspector principal la 1 martie 1970, era 
al 4-lea om cu studii superioare din județ, 
iar CJCA (Comitetul județean de cultură 
și artă Vaslui) era completat pe lângă 
președintele Gheorghe Bălăuță (trimis 
cam la munca de jos dintre instructorii de 
partid) de Petrea Didilescu, Constantin 
Peptu, subsemnatul, apoi Lucian Popa și 
alții, dar toate posturile n-au fost 
niciodată completate. Pentru realizarea 
sarcinilor în teritoriu exista un Centru de 
îndrumare a creației populare cu 
absolvenți de liceu, unii fără examen de 
maturitate (ca Pârcălabu, Stoian, moș 
Pălășanu), care fuseseră și în vechiul 
raion într-o agenție de spectacole, în 
fruntea căruia a fost numit colegul meu 
de grupă și de facultate Petru Necula, din 
comuna Murgeni. Organizările și re-
organizările au continuat și în 1974 când 
tractoristul Dumitru Bran m-a dat afară 
pentru că făceam și cercetări 
etnofolclorice de teren, publicam, și, deci, 
nu mi-aș fi făcut complet datoria. Era și 
șopocăiala unuia Stoian care sufla mereu 
în urechea lui Gheorghe Tănase, și 
Dumitru Bran, cu care nu ne prețuiam, 
dar și faptul că am eliberat din funcția de 
bibliotecară de la Crețești pe nepoata sa 
cu 6 clase, incompetentă și bazată pe rudă 
cu funcție mare, respectiv, nepoata lui 
Bran. Era foarte greu de dat afară pe 
careva pentru că nu aveai cu cine-l 
înlocui. 

Am scris despre momentele 
înființării Festivalului Umorului, în două 
cărți și mai multe zeci de articole, și 

îndrăznesc să spun că „partidul era în 
toate” dar eu am fost principalul 
alergător pentru realizarea primelor 3 
ediții, asta pentru că mai publicasem câte 
ceva și pentru că eram înscris la doctorat, 
și pentru că eram foarte activ: din 436 de 
localități am „inspectat”  388 în 4 ani și o 
lună. Nu existau mașini de serviciu, 
microbuzul TV cu 8 locuri era folosit de 
conducere, noi, pe jos sau cu docarul de 
pe la primării, când exista. 

În 1970 nu exista Casă de cultură la 
Vaslui (a fost plasată în actualul palat al 
Judecătoriei, în fața căruia s-a tras în 
țărani, la 1907, imediat ce s-a format 
raionul), abia se dăduse Sediul Consiliului 
Județean și prefecturii de azi în folosință 
(aveam birou la etajul V, camera 513, 
unde am cărat cu spatele mobilierul), așa 
că prima ediție a Festivalului Umorului    
s-a desfășurat în fostul cinematograf 
Traian (re-botezat cu puțin înainte  I.C. 
Frimu), cu dușumea din scândură și 
balcon asemenea, deci orice făceam pe 
acolo era acompaniat de niște scârțâieturi 
cu totul supărătoare. Mai exista un fel de 
Grădină de vară pe str. Spiru Haret, cu o 
scenă din scândură și lut, pe locul căreia 
s-a construit Primăria de azi a Vasluiului 
și mai exista o cârciumă vestită „Parcul 
Trandafirilor” pe locul unde este astăzi 
sediul SRI, vis-a-vis de Clubul elevilor 
(Palatul Mavrocordat). Organele de 
partid au hotărât ca Sindicatele să 
construiască atunci „Casa de cultură a 
sindicatelor” cu diriginți de șantier 
instructorul sindicalist Alexandru 
Vătavu, inspectorul cultural Dumitru V. 
Marin și un UTC-ist al cărui nume l-am 
uitat (pe merit), apoi a fost Emil Rășcanu. 
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Inexistența fizică a instituției, a fost 
suplinită un timp de actuala clădire a 
Judecătoriei Vaslui care era inițial 
primărie cuvenită să stea în cadrul 
fluxului de plimbăreți (corso) care să 
plece din parcul Copou, să facă un ocol 
ușor pe lângă această clădire și să se 
continuie plimbarea până la Gară, atunci 
un important loc de întâlniri diverse, deși 
avea doar un singur nivel. Acel vestit 
bulevard, copie după Champs Elizee din 
Paris (acolo e Arcul de triumf care să 
impresioneze), visat de vechii conducă-
tori-locuitori care să unească Parcul și 
Gara, are realizată pentru promenadă 
doar strada Mihail Kogălniceanu dintre 
parc și judecătorie. Scuarul, sau 
prelungirea spre Gară, n-a mai fost și nu 
se va mai construi vreodată.  

Exista o rețea pentru alimentare cu 
apă de la Chițoc pentru câteva sute de 
persoane, spitalul „Drăghici”, blocurile 
construite din centru (A-urile), vechea 
clădire a Gimnaziului, o fabrică de pâine, 
parcul cu vechiul castel de apă, dar și cu 
urma fostei antene radio din primul 
Război Mondial (1916?), o gară 
pipernicită și populație amestecată. Câte 
drumuri existau erau balastate. În jurul 
fostului Liceu (pedagogic, în intenție) 
construit în 1928, azi Secția de boli 
pulmonare a Spitalului Județean din 
apropiere erau câmpuri de cercetare 
agricolă și un site natural protejat. Ca 
paranteză: am aflat repede că la baza 
zidurilor groase au fost împușcați peste 
500 de legionari… 

Era un avânt constructiv 
important, forță de muncă berechet, așa 
că toate construcțiile planificate s-au 

ridicat foarte repede: Palatul 
administrativ în mai puțin de 2 ani, Casa 
de cultură tot așa, blocurile din centru la 
fel. În 1971 se proiectase și ridicase între 
Palat și Poliție un magazin alimentar, 
aproape terminat, când a poposit 
Ceaușescu și i-a schimbat destinația. 
Eram la ultimul etaj strigând din bojogi 
să tot trăiască. Așa a ajuns proiectatul 
magazin general… Muzeu și Bibliotecă. 
Am fost martor în sediul Comitetului 
Județean de partid, adică Poliția 
județeană de astăzi, cum striga la toți 
secretarul general N. Ceaușescu încât 
bietul comandant își udase bine 
pantalonii. Am dat atunci a doua oară 
mâna cu Ceaușescu. După vestita Plenară 
a partidului din 1971, încă se tot operau 
schimbări de personal, de activități, de 
orientare. Ca inspector cultural pentru 
stațiile de radioficare, Cămine, Biblioteci, 
Case de cultură (inclusiv ale sindicatelor), 
pentru care organizam întâlniri cu 
scriitorii mari ai timpului, trebuia să 
alerg, nu glumă. M-am înțeles bine cu ing. 
Dumitru Jijie, un mare împătimit, și 
creator de artă (muzicală), Gh. Capșa – 
director al Casei de cultură, P. Necula și 
alții. 

Am organizat 3 ediții ale 
Festivalului Fanfarelor (1971, 1972, 
1973). Cei de mai târziu au tot luat-o de la 
capăt cu numărătoarea  ca să se dea 
inventatori și ei. 

La sărbătorile dintre Crăciun și 
Anul Nou – decembrie 1971 – am fost cu 
vălăretul de la Obârșeni-Voinești la 
Festivalul obiceiurilor de la Muzeul 
Satului – București, împreună cu 
Augustin Chiper, noul președinte al 
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CJCA, care s-a supărat definitiv pe mine 
că am vorbit eu ca etnofolclorist cu 
primul ministru Manea Mănescu și cu 
delegațiile de peste hotare (chinezii au fost 
foarte interesați), și nu el, deși nu se 
pricepea. Pentru că eram doctorand (titlu 
mare pe vremea aia) eram trimis și în 
diverse părți ale țării la manifestări 
culturale, pentru reciprocitate, iar în 
județ eram foarte alergat. 

Clădiri de interes: Palatul copiilor, 
Comisariatul, Casa de apă din parc, 
Clădirea securității, azi sediul 
TVV+Radio+ziar+revistă, Școala 3 (fost 
Gimnaziul înființat în 1890), Gara, 
Spitalul Drăghici, Parcul Copou, Fabrica 
de pâine, Liceul/secția pt. tuberculoși, 
Sinagoga, Poliția (azi, atunci fost sediul 
CJ/ PCR) Mausoleul Peneș Curcanul… 

Biserici: Adormirea Maicii 
Domnului cu Clopotnița, Sf. Ioan, Sf. 
Nicolae, Sf. Parascheva, ș.a., cimitirul 
Eternitatea, înlăuntrul căruia e mausoleul 
Peneș Curcanul. 

Cârciumioare și obor, mici ateliere 
meșteșugărești, mori, câteva autoturisme, 
căi de acces și asigurarea transportului 
public de câteva autobuze cu traseie 
interurbane. În oraș, nici astăzi nu avem 
un transport civilizat și exact, iar un 
traseu=linie de troleibuz început cu 
aproximativ 30 de ani înainte, nu 
funcționează deloc, nici astăzi. 

Rememorez: la fundația primului 
bloc din cartierul Ana Ipătescu, plasat 
atunci în grădinile unor case țărănești 
prăpădite, cu ocoale pentru oi, chiar sub 
dealul de sub biserica Sf. Ioan, la primele 
cantități de beton turnat, am fost nevoit, 

chiar și inspector fiind, pentru că 
țăranii/orășeni ne sabotau (și amenințau), 
să împrăștii și eu materialul de 
construcție cu lopata; era înspre ora 
14.00, drept care prin pantofii cu talpa 
ruptă a intrat laptele de ciment și a 
„reconstruit”… ciorapii. Era exemplu de 
muncă voluntară pentru construcția 
socialismului. 

 
Rememorez: primele roabe cu beton 

preparat, la Combinatul de fire și fibre 
sintetice Vaslui, le-am pus eu cu un grup 
de elevi, luați de la internatul Liceului 3, 
construcții, unde eram profesor și 
secretar de partid, deci ca sarcină de 
partid, atunci. Era spre miezul nopții și 
descărcam betonul dintr-un camion care 
nu rabata cuva și care avea la marginile 
obloanelor îndesate fâșii din sacii de 
ciment, să piardă cât mai puțin pe drum. 
Nu știu de ce a venit așa de târziu, nici de 
unde, dar era primul camion cu ciment 
gata de turnat în cofraje, la lumina 
farurilor. Din grupul acela „au ieșit” 
primii ingineri constructori din Vaslui. 
 

1972. 
S-a lucrat în iarna aceea, 1971/1972, 

mult la construcția Casei de cultură 
Vaslui, poate de aceea este așa de 
friguroasă. Eram prezent, ca 
reprezentant al culturii când s-au montat 
radierele la baza construcției și de pe unul 
din pilonii pe care se puneau armătura 
sub formă de patrat au căzut doi 
muncitori, unul a murit pe loc celălalt a 
rămas infirm toată viața. Tocmai ne 
fotografiasem cu Sandu Vatavu cum 
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Casa de cultură a sindicatelor – 1972 

 
turnam cu un cancioc amestecul de 
ciment și balast la baza unui pilon. Toți 
cei prezenți am fost bucuroși că nu au 
murit amândoi, chiar dacă am dat mai 
multe declarații la miliție. Era și un 
maistru foarte priceput și ascultat 
Gheorghe Mihăluș cu care m-am 
documentat ce am de făcut și care în 
primăvaraa lui 1972 a conceput sistemul 
de arcuri pe tencuială care a dat un 
aspect modern clădirii, ea însăși o 
bijuterie, ba chiar a fost ascultată o 
propunere a mea de a se înlătura o 
treaptă prevăzută pentru intrarea din 
stânga la Sala de spectacole. Cine intră 
acum simte și vede locul înclinat chiar în 
dreptul ușii. N-au mai fost bani pentru 

orga de lumini și alte dotări, spre marele 
nostru regret. Mai răspundeam de 
construcția Căminelor culturale Berezeni 
și Dragomirești, unde am „vălătucit” la 
propriu să arăt că mă pricep. 

Casa de cultură s-a inaugurat odată 
cu deschiderea Festivalului Umorului 
ediția a II-a (23 – 25 iunie 1972), dar cu 
circa o lună mai înainte tremuram serios 
și eu și Sandu Vatavu, când venea Tănase 
sau Țolescu, cei doi mari ai județului, 
pentru că încă nu era gata, lipseau 
scaune, nu era decât o cortină, nu erau 
terminate fosele etc., etc. Nu eram 
constructori dar răspundeam în fața 
șefului. Eu alergam, ca organizator și 
după Silvestru sau unde mai trebuia, la 
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marile personalități artistice ale timpului. 
M-au sprijinit serios criticul Ioan Massoff 
și textierul Teatrului Muzical „Constantin 
Tănase” Aurel Storin și, evident, Valentin 
Silvestru, devenit „capel-maistru” de la 
ediția din 1972. Poveste lungă, cum l-am 
făcut să accepte, la el acasă, în Piața 
Kogălniceanu nr. 7, et. I, București. Era 
un tip foarte ironic, dar a fost un 
amfitrion desăvârșit câteva ore, sprijinit 
și de doamna Zaița care m-a servit și cu o 
cafea, lucru rar-rar pe vremea aceea. Mă 
mândresc mult cu marea prietenie care a 
urmat între noi, și i-am consacrat destule 
articole acestui împătimit de metaforă, 
sugestie, culoare, umor, din păcate uitat 
chiar de vasluienii lui. 

La primul spectacol mirosea 
puternic a var, pereții erau „verzi” 
lipseau multe, dar toată lumea era 
bucuroasă de noul locaș care a promovat 
cultură în „comuna” cu 17.960 (unii spun 
greșit că 19.820) cetățeni, la formarea 
județului, iar veneticii, printre care și eu, 
căutau aici trambulina pentru orașele 
mari. Mai sunt unii care spun că această 
Casă de cultură s-ar fi inaugurat în 
aprilie 1972, când s-ar fi organizat și un 
spectacol. Deși eram printre responsabili, 
nu știu de acest fapt. 

Personalități. 
Multe, diverse, din toate domeniile, 

pentru că nu erau alte locuri pentru 
manifestări publice (după ce s-au 
construit cele 2 cinematografe era mai 
ușor) și chiar dacă nu voiau, marile 
personalități cu reprezentativitate 
națională erau trimise de instituțiile unde 
erau angajați sau de Uniunea Scriitorilor 
în cadrul politicii generale de 

culturalizare națională. Unii dintre ei, 
mai ales scriitorii, trăgeau direct la Huși. 
În afară de Mausoleul lui Peneș 
Curcanul, orașul n-avea ceva de oferit, 
cum nu prea are nici astăzi, dar vinul de 
Huși era un magnet cu care îi aduceam pe 
toți și de fiecare dată aveau timpul lor de 
libertate fie și în starea bahică implicită. 
Erau câțiva oameni care știau să fie gazde 
eminente: directorul Casei de cultură 
Huși, Emil Pascal, profesorul și poetul 
Ion Alexandru Angheluș, inginerul doctor 
Avram D. Tudosie, ing. director Ion 
Neamțu, metodistul Casei de cultură, 
Petrică Lascăr (un foarte bun viorist, 
decedat în iulie 2022, la 94 de ani), și alți 
colaboratori. Hușul avea vin, deci prieteni 
mulți, Bârladul avea faimă de centru cu 
vechime culturală și un bun organizator 
la Casa de cultură, Ion Borș, Negreștiul 
nu prea atrăgea pe nimeni, iar la Vaslui 
se decontau cheltuielile de deplasare: 
mde, centru de județ. 

Casa de cultură a devenit repede 
punct cultural de referință și autoritate. 

Să facem vreo listă cu mari 
personalități care au călcat fie la Casa de 
cultură, fie la Sala sporturilor, fie în 
instituțiile adecvate, în primul rând în 
TVV și Unison Radio, ar fi mereu 
incomplet. Numai în primă privire  
pentru TVV înregistrăm 1488 de 
personalități. 

Din Casa de cultură sau pe lângă, 
adică în Piața civică am organizat 
impresionante, cu totul rare și mari, 
spectacole publice, cu participarea miilor 
de oameni (și de prin împrejurimi) pe 
care-i mobilizam ușor prin radio, TVV, 
ziar. Au fost multe, cel puțin 3 anual căci  
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erau de aniversat TVV (5 dec.), Unison 
Radio (14 iunie) în cele 2 orașe, deci și la 
Bârlad, ziarul Meridianul… în jur de 26 
septembrie. 

Valoarea și importanța „vizitatori-
lor” se pot vedea în cartea  Bătălia pentru 
Vaslui/222 printre noi (!), 2020, Pim, Iași, 
738 p., în 101 vasluieni pentru 100 de ani, 
2019, Pim, Iași, 402 p., 111 valori 
naționale pentru Vaslui,  Pim, Iași, 2019, 
512 pag. 77… Noduri culturale și 
răspunsuri amicale, Iași, 2016, 168 pagini, 
ș.a. 
 

Întâmplări…. 
Spectacolul de deschidere la prima 

ediție era programat la Sala miliției 
(Poliția județeană de azi) unde încăpeau 
300 de oameni dar la ușa din nord 
așteptau cam 500. Aveam ordin să nu dau 
drumul la oameni decât cu 10 minute 
înainte. Dar a venit o ploaie zdravănă și 
îndelungată, oamenii strigau disperați sub 
tunete și fulgere, și am dat voie să intre 
ceva mai înainte, cu haosul de rigoare, 
umezeală, înjurături chiar și din partea 
lui Sandu Vătafu murat bine de ploaie. 
De întârzierea spectacolului am fost 
vinovat eu, nu ploaia. 

Deși ditamai inspectorul (și țineam 
la rang) am fost plasat să ținem ordine la 
trecerea lui Ceaușescu și Leanei prin 
mulțimea aliniată între blocuri și muzeu. 
Nici nu știam cine mă flanchează, iar 
când au apărut câinii aceia fioroși ai 
Ceaușeștilor, o vecină a leșinat de spaimă, 
am ridicat-o chiar în prezența 
tovarășului, și Secretarul general mi-a 
strâns mâna pentru gestul meu de grijă 
pentru poporul lui. Avea o mână moale 

cu palma îndreptată în jos spre a impune 
autoritate. 

A 3-a oară mi-a strâns mâna la 
prezentarea machetei complexului statuar 
de la Băcăoani, la Casa Scânteii unde era 
o expoziție cam cu 300 de statui. 

În colțul opus Liceului Mihail 
Kogălniceanu, într-o casă veche (în locul 
ei este o statuie astăzi), era Centrul de 
îndrumare a creației populare, o clădire 
veche cu două camere și tindă, unde am 
organizat întâlnirea a 8 scriitori cu vreo 
30 de vasluieni. Cu acea ocazie, Nichita 
Stănescu s-a adresat auditoriului astfel: 
„cine mai are o întrebare că am găsit 
răspunsul” și mi-a dedicat poezia „Acasă 
la un prieten” (am descris întâmplarea în 
impresionantul volum omagial). În cărțile 
mele am povestit multe alte întâmplări. 

 
Povestea statuilor din centrul 

Vasluiului și a Statuii ecvestre a lui Ștefan 
cel Mare de la Băcăoani, comuna Muntenii 
de Jos. 

În 1970 nu exista în tot orașul 
Vaslui decât statuia ostașului român cu 
pușca în mână, de mici dimensiuni, și 
Mausoleul lui Peneș Curcanul din 
cimitirul Eternitatea ridicat prin 1932-
1933 cu ajutorul lui Nicolae Iorga. 
Statuița asta a fost „plantată” în mai 
multe locuri, acum fiind pe str. Ștefan cel 
mare, în fața Casei Armatei mereu 
„recondiționată”, cam la 80 de m. de 
sediul Grupului de presă de pe str. 
Frunzelor nr. 2 și la vreo  două sute de 
statuia lui Ștefan din centru. 

Va să zică, un Comitet funcțional 
nu prea era, mereu incomplet, Biblioteca 
raională se transforma în județeană (era 
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nevoie de orice fel de personal), Casa de 
cultură din actualul local al Judecătoriei, 
în clădire veche, cu 2 angajați și fără un 
statut clar, era terminat doar sediul 
Consiliului Județean, unde ne-am instalat 
și noi la etajul V, era impunătorul sediu al 
Poliției, unde anterior funcționase 
Consiliul Județean, sediul ziarului 
Vremea nouă (unde am vrut să mă 
angajez și eu, în 1968, dar în vechiul sediu 
din Casa Mavrocordat), diverse direcții și 
servicii. Prima judecătorie  funcționa 
într-o clădire din spatele actualei Poliții 
județene care a devenit locuința 
Secretarului II, în apropiere, spre piață, 
era un hotel cu vreo câteva camere de 
țară, într-o casă evreiască de lângă 
biserica Adormirea Maicii Domnului, o 
unitate CEC în rând cu vechea Casă de 
cultură alăturată cu un Centru de 
librării. Spre nord exista din 1928 
clădirea fostului liceu, devenită spital de 
tuberculoși și… câmpuri cât cuprinde. 
Peste drum era un sit istoric uitat azi. Nu 
se mai păstra amintirea îngrozitoarei 
explozii a depozitului de armament din 
1917, care a distrus o jumătate de oraș, 
doar se mai zicea câte ceva de mai 
vârstnici. Se știa bine de fosta Școală 
evreiască Assey-Tov, pentru că mai erau 
destui evrei. 

S-a construit masiv în fostul centru 
de raion. Orașul s-a construit nou în 
întregime, cu tot ce a fost necesar pentru 
buna funcționare a unui centru de județ. 

Comitetul acesta de cultură n-avea 
mare autoritate până la Plenara din 1971 
a PCR, cuprindea oameni puțini și era 
întins ca o opincă, nu numai să 
organizeze, Cămine culturale, Biblioteci, 

Stații de radioficare, în tot județul. Din 
cauza volumului prea mare de muncă 
oamenii fugeau de acest serviciu: un 
prieten bun, profesorul Ioan Baban, a fost 
promovat de la Laza unde era director și 
a șters-o după vreo 2 luni și ceva. Se 
adăuga neștiința, nesiguranța, delăsarea, 
tentația orașelor mari. Răposatul 
păstrător de limba română George 
Pruteanu, ajuns la București, și deputat 
după Revoluție, a stat doar vreo 2 luni, la 
noi, chiar în gazdă la mine. Vasluiul era 
mult în urma Hușului, pentru că exista 
vin acolo, și cu mult în urma Bârladului, 
și el intens re-construit. 

Exista gluma că turnul de la Palatul 
administrativ s-a ridicat ca să-i lase pe 
vasluieni să urce să vadă când vine pâinea 
de la Bârlad (nu exista o fabrică de 
pâine). 

Viața culturală nu înregistra nici un 
fel de prezență valorică nici locală, nici în 
plan național, deci nici o autoritate (prof. 
și scriitorul V. I. Cataramă fusese 
încătărămat pe ani mulți de securitate, 
mai scria epigrame Titi Gheorghiu). Dacă 
n-ar fi ajuns sediul județului orașul 
rămânea o comună nicicum înfloritoare, 
de aici războiul permanent cu Bârladul 
cel de două ori mai mare și mai cu 
autoritate cultural-socială. Era departe 
până și de „calea trenurilor” pentru că 
acceleratele sau alte trenuri rapide nu 
opreau la Vaslui, ci la Crasna pentru 
legătura cu linia de Huși, sau la Zorleni 
pentru legătura cu Fălciu. Acceleratul a 
început să oprească la Vaslui de pe data 
de 25.02.1968 (?), iar liniile de autobuze   
s-au adaptat în decurs de destui ani. 
Legea 2/16 februarie 1968 a pus pe harta 
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României și orașul Vaslui. Singura 
motivație a lui Virgil Trofin, prim 
secretar UTC care răspundea de raionul 
Vaslui, era că e mai în centrul județului 
decât oricare alt oraș din cele 4. 

Prima statuie impunătoare a lui 
Ștefan cel Mare din Centrul civic are o 
poveste specială (subiect de viitor), pentru 
că întreg complexul s-a făcut pe bucăți, 
transportul era foarte greu (grupurile de 
lângă zid erau foarte incomod de purtat și 
aranjat, ca să le sprijinim, cu tot felul de 
unelte, le-am mai ciupit pe ici pe acolo, se 
văd și astăzi), costau enorm pentru 
vremea aceea. Înălțarea statuii lui Ștefan 
în actuala piață civică a fost un mare 
eveniment local pentru acel timp, dar n-a 
atras atenția pentru că orașul era 
neînsemnat social-politic și mai ales 
cultural. Era ușor să se adune ceva public 
pentru că directorii și secretarii de partid 
(erau mai puternici ca directorii, cei pe 
linie de propagandă) primeau sarcină ca 
în sectorul cutare al locului cutare să 
trimită N. oameni încolonați, și se 
executau. Așa se și știa exact de unde ar fi 
putut izbucni vociferări sau proteste, dar 
erau sever păziți să nu crâcnească. 

Statuia ecvestră de la Băcăoani a 
fost ca sarcină specială pentru mine, cu 
multe vizite la sculptor acasă și în atelier, 
cu „controlul” la Uniunea Artiștilor 
Plastici  și atelierele lor de prin Vatra 
luminoasă (?) din București, și nu a 
existat porțiune dintre feliile grele 
componente de bronz să n-o ciocănesc eu 
personal cu un ciocănel special ca să nu 
fie cumva fisurată (prin burta calului). 
Pentru locul unde e amplasată astăzi am 
pierdut multe nopți să-l supraveghez pe 

un budozerist să îndrepte erorile sau să 
umple bine dealul artificial pe care să fie 
amplasată statuia. La inaugurare, nu mai 
eram inspector. Locul a fost stabilit de 
profesorul universitar dr. Constantin 
Cihodaru, din comuna Pungești de loc, pe 
care l-am ajutat zile întregi de 
documentare. 

Am povestit altundeva cum am 
obținut aprobarea de la Nicolae 
Ceaușescu în cadrul marii expoziții de la 
Casa Scânteii, cu aproximativ 300 de 
sculpturi, pentru întreg Complexul 
Muzeal de la Băcăoani, cu mari eforturi 
fizice și intelectuale. 

Pentru localnicul obișnuit Casa de 
cultură a sindicatelor „Constantin 
Tănase” din Vaslui a devenit repede un 
lăcaș de cultură, repet gratuit, cu multe 
cercuri artistice (baletul și creația poetică, 
cele mai frecventate, chiar și de copiii 
mei) doar la spectacole organizate era cu 
bilet de intrare. Directorul Petrică Lascăr 
era asaltat cu atâtea probleme încât a și 
uitat de funcția sa de metodist cultural ca 
să nu mai spun de cea de instrumentist și 
talentat la bancuri. 
 

IMPORTANȚA acestei instituții. 
La data încadrării mele în funcția 

de inspector, fie el și principal, eram doar 
un instrument pentru executarea 
„administrării culturii” și nu producător 
în domeniu, la fel ca atâția alții în județe 
și în țară. Exista însă și ceva timp de 
cercetare și valorificare a creativității din 
cauza multor „momente moarte” și mai 
toți îl foloseau pentru vreo aventură, vreo 
băută, pentru familie, deși erau bine 
supravegheați. 
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De ținut minte: erau începuturi, cu 
toate incertitudinile, neștiința, coordona-
rea pseudocalificată. Partidul (ca și 
partidele de astăzi) își trimiteau slujitorii 
siguri, să comande, să aplice politica 
partidului, nu să facă, pentru că nu știau 
nici ei, nici noi. Puțini am fost pe aici cu 
HARUL DE A FACE cum observa 
președintele Emil Constantinescu, în 
vestita transmisiune directă de la 
întrunirea sa electorală. Casa de cultură 
de la Bârlad-nouă, Casa de cultură de la 
Huși – veche, cea de la Negrești exista, 
dar activitățile din ele, nu, în afară de 
spectacole și dans nu aveau nimic. (De aici 
s-a ridicat interpreta de muzică populară 
Matilda Pascal Cojocărița, refugiată la 
Bistrița). Toate, au devenit sedii pentru 
brigăzile artistice de agitație, sau brigăzile 
științifice. Ca inspector responsabil cu 
organizarea și deplasarea duminicală a 
brigăzilor științifice am organizat zeci de 
întâlniri și aici și aproape în toate 
comunele.  Un colaborator de mare 
nădejde a fost prof. Constantin 
Alexandru, ajuns președinte C.J. după 
1990.            

Cum Vasluiul n-avea mai nimic 
edilitar (un timp actuala judecătorie a 
fost Casă de cultură, unde este Muzeul și 
Biblioteca județeană erau niște case vechi, 
iar unde este abandonatul cinematograf 
din centru am văzut cu ochii mei un tunel 
perfect uscat, așa de solid încât doar un 
strat de piatră suporta buldozerul), cum 
personalul calificat lipsea, cum legile erau 
imperfecte, incomplete și în schimbare, 
iar în afară de natalitate nici o altă sursă 
de venituri (cu vinul de Huși e o lungă 
poveste romanțată reprezentată de 

regretatul prof.dr.ing. academician AOȘR 
Avram D. Tudosie), cum supravegherea 
securității era mai ușoară pentru ei 
(puțini de urmărit) dar mai aspră, iar pe 
de altă parte orice elev premiant o ștergea 
cât mai repede și mai departe, la care se 
adăugau problemele de înființare și 
organizare a noului județ, o muncă de 
acest gen era cu adevărat problematică 
(se mai adăugau și inevitabilele 
mâncătorii interne). Trebuia să ai forță 
psihică să reziști, mai ales dacă nu erai în 
ghemul de interese format, ori „suflător 
particular”. 

Casa de cultură vasluiană a devenit 
repede un simbol și un reper pentru 
varietatea manifestărilor …tare necesare. 
Ca inspector cu bibliotecile din județ am 
primit sarcină să ajut și la catalogarea 
clasificarea celor vreo 7000 de volume, de 
la etajul II (am introdus Catalogul 
alfabetic și tematic în toate bibliotecile din 
județ)  și am organizat acțiuni culturale 
cu mare succes, în toate sălile, iar după 
1990, transmisii TVV și radio – Unison în 
direct. Aduc aminte că din 1990 (ca și din 
1970) am fost mereu prezent în orice s-a 
intreprins pe linie culturală iar ca 
jurnalist n-am lipsit la nici o activitate 
importantă și mai ales la susținerea 
Festivalului Umorului, ajuns singura 
manifestare națională emblematică. 

Pentru toți vasluienii edificiul era 
de neprețuit atât ca valoare materială cât, 
mai ales, ca speranță de valorificare a 
potențialului creator și de exprimare a tot 
ce înseamnă valoare culturală locală, ba și 
un loc de afirmare a elevilor și tinerilor. 

Dar, nu numai eu eram 
entuziasmat. 
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Pe scena acestui așezământ au 
urcat, evident pe rând și la intervale, 
toate marile personalități ale României, 
iar plenarele și adunările electorale tot 
aici se desfășurau. Ca om de presă am 
realizat câteva sute de reportaje aici, am 
făcut transmisii directe prin TVV (am 
întins cabluri din Studio, etaj 8, până pe 
scenă), printre intervievați: președinții de 
stat români, prim miniștri, candidați în 
alegeri. N-au existat impedimente, căci 
toată lumea se îngrămădea să se „vadă pe 
sticlă”. Nici măcar o recunoscută 
adversară din fruntea culturii nu m-a 
refuzat. Prezența lui Emil 
Constantinescu, atunci candidat la 
președinție, și mai ales a lui Ioan Rațiu-
mare politician-patriot, au fost momente 
de mare cumpănă pentru viețile noastre: 
cel puțin 2/3 dintre prezenții în sală voiau 
să-i bată pe invitați, dar autoritatea și 
camerele mele în transmisie directă au 
salvat întâlnirile (v. cărțile de profil). 

Au existat strădanii, multe și foarte 
intense, dar doar în Festivalul Umorului 
s-au afirmat unii vasluieni. „Politica de 
încurajare” a valorilor locale aproape n-a 
existat decât pe timpul lui Gheorghe 
Tănase și… prin TVV. Că au existat 
multe și foarte multe pentru omagii…/ 
câte amintiri/… a fost o realitate. Nu mai 
contează acum că și dintre semnatarii 
unei cărți speciale proiectată în 2022, au 
fost excepționali adulatori, chiar 
responsabilul de carte fiind un prea supus 
slujitor al multora dintre cei incluși în 
volum, foștii nomenclaturiști comuniști. 
Putem înțelege că pomparea/ infuzarea 
culturii reprezentative însemna ceva de 
tipul umplerii cu apă a unui butoi spart, 

dovadă că nici din cele 1488 de interviuri 
difuzate pe postul TVV, radio, ziar, operă 
personală, nu s-au ivit urmași de top. 
Fuga valorilor locale nu e doar o 
supoziție, ci o tristă realitate, chiar, de 
secole. 

Apropo de începuturi: 
Prima transmisie în direct a TVV-ului 

s-a realizat din Casa de cultură, cu 
prilejul vizitei lui Emil Constantinescu la 
Vaslui, prin coborârea unui cablu 
corespunzător de la etajul 8 al blocului 
92, unde erau studiourile, în sala mare a 
Casei de cultură. Ziaristul Cristian 
Nicolae Lapa era redactor șef și poate 
furniza multe amănunte. După aceea 
numeroase manifestări din toate celelalte 
săli de tipul lansări de carte, dezbateri de 
Cenaclu, interviuri speciale au fost 
transmise în direct atât pe TVV cât și la 
Unison Radio, cu Cătălin Simpetru în 
prim-plan. Până atunci se introduceau 
casetele cu materiale și doar prezentatorii 
intrau direct. 
 

 
Notă specială: 
Într-o recentă reuniune comunisto-

idă în care s-au adunat și fotografiat acei 
cu grade mari și în securitate (dovediți 
public) s-a hotărât scoaterea mea din 
istorie culturală (Festivalul Umorului, 
Casa de cultură, alte festivaluri) prin 
metoda specifică: ocultare, ignorare, 
negare. Restaurația comuniștilor cu mari 
averi e gata. 

Există și un trădător de serviciu. 
Mă întreb foarte trist: cum e cu 

mărgăritarele puse în râtul porcilor? 
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STUDII ȘI ISTORIE LITERARĂ 
Valeriu LUPU – Vaslui 

 
MIHAI EMINESCU: PE CALEA  
ADEVĂRULUI SĂU DE VIAȚĂ 

 
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi 

       (Ioan 8,32) 
 

Ce importanță ar avea pentru Eminescu și 
opera lui cunoașterea adevărului său existențial? 
Este întrebarea care s-a pus de-a lungul timpului 
și pe care și-o pun și inițiatorii studiului 
academic, întitulat ”Maladia lui Eminescu și 
maladiile imaginare ale eminescologilor” (apărut 
la Editura FNSA în două ediții; 2015 și 2021)35,40. 
Mai puțin își pun această întrebare cei care 
încearcă abordări fanteziste legate de subiect, 
uneori cu bună credință, dar de o manieră 
îndoielnică4. Nu rareori o fac și din interese 
oculte, sau mai grav, pentru a minimaliza 
intenționat valoarea operei eminesciene, chiar 
dacă afirmă că o fac din dorința aflării adevărului, 
pentru că numai adevărul (pretind ei), este cel 
care contează prin valoarea sa axiomatică6,18,29. 

Concluzia generală ar fi că viața 
creatorului nu împietează asupra operei sale, nu-i 
știrbește cu nimic valoarea și nu o compromite cu 
nimic în ochii posterității40. Atunci de ce atâta 
preocupare în cazul lui Eminescu? De ce atâtea 
controverse? De ce atâtea dezbateri și mai ales 
această adevărată știință – eminescologia – care 
vizează deopotrivă existența poetului și opera 
sa?7,13 Răspunsul în această situație nu poate fi dat 
decât dacă privim lucrurile din patru perspective 
diferite, deși aparent ele se leagă între ele; 

– opera creatorului; 
– creatorul ca personalitate; 
– raportarea la realitățile sociale ale 

timpului său; 
– proiecția operei sale în perspectiva 

viitorului.  
Or, Eminescu omul, creatorul, trăitorul în 

contextul social al timpului său și mai ales 
vizionarul în perspectiva viitorului neamului său, 
a stârnit interesul legitim, nu numai al exegeților 
operei sale, ci și a numeroșilor cititori, fascinați 
de opera sa poetică și politică, printre care, din 
nefericire, și destui pescuitori în ape tulburi15,31.  

 
Din perspectiva operei, majoritatea 

exegeților sunt de părere că aceasta rămâne la fel 
de importantă, la fel de relevantă, la fel de 
edificatoare pentru cultura română și nu numai, 
cu o singură condiție; să nu se coreleze anumite 
aspecte ale operei cu viața personală, condiția 
socială, starea de sănătate fizică sau psihică a 
creatorului15. Aici trebuie să recunoaștem că 
fiecare epocă și mai ales, fiecare regim politic, 
pentru că nu s-a putut lepăda de Eminescu, i-a 
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trunchiat sau răstălmăcit după propriul interes, 
îndeosebi opera politică. S-au remarcat aici cu 
deosebire liberalii (partidul roșu – după cum îl 
denumea Eminescu) și regimul comunist, deși 
tocmai acesta este cel care l-a ales postmortem 
membru al Academiei Române (1948) în noua 
alcătuire impusă  acestui înalt for cultural și 
științific.  

Singura formațiune care și l-a asumat pe 
Eminescu în integralitatea lui a fost Mișcarea 
Legionară, motiv pentru care a și fost considerat 
un promotor al acestei mișcări (vezi ”Destinul 
unei generații”)21. 

Din perspectiva creatorului, este de 
așteptat ca în fața unei opere de grandoarea celei 
eminesciene; cititorul, cercetătorul și iubitorul 
operei lui Eminescu să  se intereseze de 
personalitatea acestuia, de viața și contextul 
social în care a trăit și creat. De aceea cred că este 
o chestiune de elementară decență și respect, nu 
numai prezentarea personalității la nivelul 
realităților trăite, ci chiar mai mult, la nivelul 
operei sale24. Mai mult ca atât, nu trebuie pierdut 
din vedere și faptul că orice societate caută 
modele pentru generația trăitoare, ori acestea nu 
se regăsesc decât în personalitățile creatoare care 
marchează o epocă sau alta, devenind astfel un 
ideal de viață, de atitudine și comportament 
pentru societate. Or, Eminescu a fost și rămâne 
un astfel de ideal, mai ales pentru generațiile care 
i-au urmat21.   

 
Cât privește raportarea la realitățile 

timpului său, pentru Eminescu aceasta a fost o 
constantă, atât prin implicare directă, manifestă 
(ideea națională de pildă), cît mai ales prin 
activitatea sa de gazetar care-i cerea, prin natura 
ei, să fie la curent cu tot ce se întâmplă în 
societate. Or Eminescu a fost, cu asupra de 
măsură, un martor activ și deosebit de critic al 
timpului său.  

Plecând de la aceste realități, perspectiva  
viitorului devenea de asemenea o constantă 
nelipsită în nici o analiză eminesciană care 
uimește și astăzi prin perspicacitatea sa17.  

Iată de ce clarificările privind viața, boala 
și moartea lui Eminescu se cereau lămurite într-o 

manieră științifică, astfel încât, orice speculație, 
orice tendință de maculare a existenței sale, orice 
fantezie conspirativă sau cabală antieminesciană 
să nu-și mai găsească locul4,14. 
  

În sfârșit, ziua fastă a adevărului 
Deși mult mai târziu decât s-ar fi cuvenit, 

lumea academică avea să-și precizeze poziția de o 
manieră mai mult decît convingătoarea, pornind 
de la analiza personalității omului Eminescu din 
perspectivă medicală13.  

În contextul creat de perpetuarea unor 
neadevăruri privind boala și creația eminesciană 
și încheind cu cabala antieminesciană pe de o 
parte, iar pe de altă parte, de atacul în justiție (de-
a lungul a opt ani) din partea unor asociații, 
motivat prin faptul că Academia Română nu s-a 
implicat timp de peste o jumătate de secol în 
apărarea demnității și onoarei unui membru al 
său, la nivelul conducerii academiei se i-a 
hotărârea de a se alcătui un grup de studiu din 
specialiști de top (membri ai Academiei Române 
și ai Academiei de Științe Medicale), coordonat 
de președintele acestei instituții – Irinel Popescu, 
care să analizeze circumstanțele morbide ale 
poetului, deopotrivă cu impactul lor asupra 
sănătății, vieții, și morții sale40,35.  

Dintru început trebuie făcută precizarea că 
s-a dorit ca abordarea medicală să fie una 
pluridisciplinară, în măsură să acopere tot 
spectrul manifestărilor clinice ale suferinței 
poetului35. Dovezile care au stat la baza studiului 
au fost extrase din mărturisirile proprii, relatările 
contemporanilor41,42,43, documentele medicale ale 
epocii, încercările patografice anterioare, toate 
însă, judecate prin prisma achizițiilor științifice 
medicale de-a lungul timpului și până astăzi. 

 Rezultatul acestui demers științific s-a 
concretizat prin faptul că fiecare din cei opt 
specialiști a reușit, nu numai încadrarea 
simptomelor în realitatea bolii, dar au oferit și 
suportul științific necesar, așa încât, concluzia 
fiecăruia, trecută și prin filtrul progreselor 
științelor medicale, devin astăzi mai mult decât 
convingătoare, sunt absolut de netăgăduit. Dacă 
pentru sfera cardiologiei (Eduard Apetrei)2, 
dermato-venerologiei și alergologiei (Călin 
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Giurcăneanu)19, anatomopatologiei (Vladimir 
Beliș)3 și ORL (Codruț Sarafoleanu), excluderea 
manifestărilor luetice a fost oarecum lipsită de 
dificultăți, pentru specialitățile psihiatrie (Dan 
Prelipcean)36, neurologie (Bogdan O. Popescu)34 
și toxicologie (Victor Voicu)46, a fost 
incomparabil mai dificilă datorită faptului că 
suferinței psihice (încadrată mai târziu ca psihoză 
maniaco-depresivă - Kraepelin, 1892 -20, iar în 
zilele noastre ca maladie afectivă bipolară), s-au 
adăugat efectele toxice, predominant neurologice, 
ale preparatelor mercuriale. Aici trebuia 
demonstrat impactul manifestărilor neurologice 
asupra evoluției bolii psihice, care aparțineau de 
fapt intoxicației mercuriale și nicidecum 
neuroluesului (sifilisului cerebral), invocat de unii 
contemporani și cercetători din postumitatea 
poetului6,45.  

Există dovezi că aceste preparate s-au 
administrat chiar de la prima internare sub formă 
de preparate vezicătoare, care conțineau doze 
minime de mercur (biiodură, sau clorură de 
mercur), folosite pentru băi sau aplicații11. Deși 
dozele erau minimale, ele s-au dovedit a fi 
suficiente însă, pentru a produce alergia la 
preparat, regăsită ulterior la celelalte tratamente 
sub formă de erupții cutanate. Urmează apoi în 
primăvara-vara anului 1887 (mai-iunie) terapia cu 
doze mari de mercur (4 – 7 grame/zi), sub formă 
de aplicații, frecții și fumigații și în cele din urmă 
tratamentul injectabil cu preparate mercuriale 
administrat la ultima internare în perioada aprilie-
iunie, 188916,44.  

De reținut faptul că, alături de salivația 
excesivă (unul din simptomele intoxicației cu 
mercur), erau și erupțiile cutanate asociate 
manifestărilor neurologice, foarte evidente în 
timpul tratamentului efectuat de dr. Francisc Itzac 
la Botoșani în perioada mai-iunie 188738. La 
rândul lor, manifestările neurologice; tremurături, 
mers nesigur cu baza lărgită, neliniște motorie, 
incoordonarea mișcărilor, pareze și parestezii, au 
fost eronat puse pe seama paraliziei generale 
progresive întâlnită în neurolues. Aici Bogdan O. 
Popescu și Călin Giurcăneanu au reușit un 
diagnostic diferențial riguros științific, cu 
descrierea efectelor toxice și încadrarea 

psihiatrică a bolii de fond, argumentate și 
demonstrate științific apoi de Dan Prelipcean și 
Victor Voicu.  

În final, autorii au reușit un diagnostic 
corect care pune în evidență natura ereditară a 
bolii psihice a poetului, agravată de 
circumstanțele concrete ale unei vieți zbuciumate 
marcată de suprasolicitarea psiho-intelectuală, la 
care s-au adăugat efectele nefaste ale terapiei 
mercuriale. Aceste efecte, nu numai că au adăugat 
elemente noi manifestărilor clinice, dar au și 
sporit confuzia abordărilor postume generată de 
sfârșitul tragic al poetului48. 
  

O carte de referință în domeniul 
eminescologiei 

Este necesară precizarea că această lucrare 
amplă a apărut într-o primă ediție tipărită în 2015, 
sub titlul ”Maladia lui Eminescu și maladiile 
imaginare ale eminescologilor” și avea să 
stârnească o adevărată furtună în lumea 
eminescologilor, mulți dintre ei contrariați fiind 
de adevărurile medicale și existențiale interpretate 
într-o cheie științifică, care nu mai lasă loc 
abordărilor fanteziste, conspirative sau de altă 
natură.  

Ediția II-a a aceleeași lucrări, revizuită și 
adăugită (apărută la aceeași editură șase ani mai 
târziu), îngustează și mai mult zona speculațiilor, 
oferind celor interesați de odiseea eminesciană, 
adevărul său existențial prin prisma evaluărilor 
științifice la cel mai înalt nivel. Astfel, parcursul 
istoric al geniului eminescian este evocat, în 
detaliile sale cele mai semnificative, în expozeul 
istoricului Ioan Aurel Pop (președintele în 
exercițiu al Academiei Române) în colaborare cu 
Cecilia Cârjă și Ioana Mihaela Bonda, întitulat 
”Mihai Eminescu și lumea prin care a trecut”33.  

Cuvântul înainte, cu care se deschide 
cartea, este semnat de cunoscutul scriitor, istoric 
și critic literar Eugen Simion40, care face 
distincția netă între opera eminesciană și omul 
Eminescu, urmat de o prefață semnată de prof dr. 
Irinel Popescu, coordonatorul echipei academice 
desemnată să facă lumină în controversata 
patografie eminesciană. Cu perspicacitatea 
omului de știință și cu acuratețea chirurgului, 
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neeludând dificultățile inerente și limitele 
patografiei unei personalități de talia lui 
Eminescu (mai ales atunci când cantitatea de 
informații este atât de bogată, iar 
simptomatologia este atât de stufoasă), 
academicianul Irinel Popescu reușește un expozeu 
intențional de înaltă calitate academică, cu 
deosebire în prefața celei de a II-a ediții35.  

Apoi, importanța și dificultățile studiilor 
patografice sunt dezvoltate într-un amplu eseu, cu 
care practic se deschide cartea, aparținând 
profesorului  Octavian Buda, un iatroistoriograf 
de forță în medicina românească și vicepreședinte 
în exercițiu al Societății Române de Istoria 
Medicinei. Încursiunea domniei sale în primele 
patografii eminesciene, aparținând psihiatrului 
Panait Zosin și internistului Constantin 
Bacaloglu, devin relevante în alcătuirea tabloului 
psihobiografic cu toate dificultățile unor încadrări 
subiective atunci când volumul de informație nu 
este suficient (la vremea lor), sau mai ales, când 
prejudecățile domină gândirea analitică. Una 
peste alta, studiul lămurește locul și rostul 
patografiei în evocarea istorică a unor genii care 
au marcat cultura noastră și nu numai, ca și 
impactul patologiei psihice în creația de geniu7.  

Abordarea pluridisciplinară, la care mă 
refeream mai sus, cuprinde capitole distincte 
pentru specialitățile implicate în biografia 
poetului (Psihiatrie, Dermato-venerologie, 
Neurologie, Cardiologie, Oto-rino-laringologie, 
Toxicologie și Anatomo-patologie), cu 
demonstrații și argumentații pertinente, utilizând 
un limbaj accesibil pentru cititorul obișnuit, dar și 
pentru specialistul în domeniu, ceea ce face 
lectura interesantă pentru toată lumea, cu 
deosebire însă pentru eminescologi.  

Pentru completarea tabloului suferinței 
eminesciene, ultima ediție (2021) cuprinde și o 
Addenda întitulată ”Eminescu și medicii săi”,25 
care contabilizează opiniile medicale exprimate 
de-a lungul timpului de cei 66 de medici care s-au 
ocupat de problematica medicală a poetului. O 
evaluare simplă a acestor opinii, sprijină 
convingător opinia specialiștilor formulată și 
argumentată științific în capitolele anterioare. 
Reiese și din acest capitol că opinia dominantă a 

contemporanilor, cât și a celor din postumitate, a 
fost a unei boli psihice încadrată ulterior ca 
psihoză maniaco-depresivă (astăzi maladie 
afectivă bipolară) cu o puternică conotație 
ereditară pe linie maternă.  

Reamintim faptul că, dacă apariția primei 
ediții a stârnit un val uriaș de critici din partea 
eminescologilor, ediția II-a (2021), mult mai 
completă ca structură, conținut și ținută grafică, a 
făcut liniște în lumea agitată a acestora. Se pare 
că li s-a tăiat cordonul fanteziilor literare, fie ele 
partinice sau conspirative, un fel de silențio 
stampa în fața argumentelor de netăgăduit ale 
cunoașterii științifice medicale. 

Să fie acesta un semn încurajator pentru 
înțelegerea și cunoașterea omului Eminescu? Mă 
îndoiesc! Cred totuși că după această amplă 
investigație medicală, medico-socială, istortico-
literară și iatroistoriografică, nu mai poate fi loc 
pentru speculații, conspirații, cabale fanteziste, 
unele chiar cu implicarea  celor sub aripa cărora 
Eminescu și-a petrecut tragica sa existență (Titu 
Maiorescu și ”Junimea”).  

Ne întoarcem astfel la ceea ce Titu 
Maiorescu spunea răspicat și cu toată convingerea 
la vremea lui ”Dacă a înnebunit?!  Eminescu, 
cauza este exclusiv internă, este înnăscută, este 
ereditară. Cei ce cunosc datele din familia lui știu 
că la doi frați ai săi, morți sinuciși, a izbucnit 
nebunia înainte de a sa și că această nevropatie 
se poate urmări în linie ascendentă”26, iar ilustrul 
eminescolog Theodor Codreanu, afirma ”cu 
această argumentație și demonstrație problema 
bolii și morții lui Eminescu ar putea fi tranșată 
definitiv”10 

  
 Eminescu în abordare juridică 

Cât privește ”sentința în procesul 
Eminescu”, cuprinsă în cartea cu același nume,  
apărută la Editura BIBLIOSTAR Râmnicu 
Vâlcea în anul 2021, se poate spune că a însemnat 
o cruntă dezamăgire pentru inițiatorii acțiunii. 
Cartea în sine este structurată în două părți; prima 
parte cuprinde odiseea în justiție a cazului 
Eminescu, iar partea doua, o serie de mărturii 
prezentate în instanță ca probe doveditoare 
împotriva stigmatului luetic, proferat cu 
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obstinație de G. Călinescu în biografia 
eminesciană8,9. Aducerea în fața justiției a fost 
motivată de faptul că Eminescu a fost trimis în 
posteritate ca sifilitic, o boală venerică netratabilă 
pe atunci, dar frecventă în zonele periferice ale 
societății, binecunoscută astăzi (devenită istorie 
între timp), dar care conferea persoanei un statut 
de moralitate îndoielnică, iar creația sa discutabilă 
ca valoare, mai ales opera publicistică9.  

Trebuie reținut faptul că la vremea lui 
Eminescu, înalta societate taxa sever și necruțător 
pe cei care sufereau de această boală, așa încât 
pentru cel în cauză era un adevărat stigmat al 
rușinii și degradării umane, întâlnită mai frecvent 
în zonele periferice și imunde ale societății. În 
opinia unora această boală ar fi fost la originea 
derapajului psihotic al poetului în ultimii șase ani 
de viață. Stigmatul luetic va fi perpetuat cu 
obstinație în posteritate prin biografia 
eminesciană scrisă de George Călinescu care, în 
11 ediții succesive (1932-2007), susține aceeași 
inepție defăimătoare deși, încă din 1945, boala 
avea  tratament eficace, iar în 1964, când G. 
Călinescu pregătea cea de a șaptea ediție, boala 
era pe punctul de a fi eradicată.  

G. Călinescu, considerat și astăzi 
biograful oficial al poetului, deși contemporan cu 
aceste realități medicale și științifice, nu numai că 
nu și-a modificat poziția, dar nici măcar nu a avut 
curiozitatea să consulte un specialist care i-ar fi 
strecurat un sâmbure de îndoială față de un 
stigmat atribuit în mod eronat arheului culturii 
noastre39.  

După un periplu de opt ani prin diferite 
instanțe (Judecătorie de sector, Tribunal, Curte de 
Apel), până la Înalta Curte de Casație și Justiție, 
inițiatorii aveau să constate cu tristețe că nici una 
dintre aceste structuri judecătorești nu s-au 
angajat în izbăvirea poetului național de stigmatul 
luetic, deși sau prezentat probe fără echivoc în 
favoarea cauzei.  

Remarcabil este faptul că, inițiatorul și 
sufletul acestui demers a fost, nimeni altul decât 
celebrul muzician și interpret de romanțe pe 
versuri de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, 
George Coșbuc și Octavian Goga, autorul 
antologiilor muzicale ”Mai am un singur dor” și 

”Dorurile mele”, Gheorghe Sărac, personalitate 
de referință al culturii noastre, eminescolog prin 
preocupări (a publicat în România cartea lui 
Ovidiu Vuia,”Misterul morții lui Eminescu”), el 
însuși autor a două cărți; ”Documente privind 
adevărul despre moartea lui Eminescu”38 și ”În 
apărarea lui Eminescu”39. În demersul său, 
Gheorghe Sărac, a fist mandatat și susținut de 
cinci asociații culturale; Asociația ”ASIRAD” 
(păstrarea și promovarea valorilor culturale și 
naționale ale poporului român), ”Renașterea 
neamului românesc”, ”Asociația Mihai Eminescu 
Viena”, ”Asociația de vaxilologie, Tricolorul” și 
”Asociația culturală Probasarabia și Bucovina”, 
pentru a se constitui în parte civilă în instanță 
pentru izbăvirea poetului de stigmatul pe care îl 
poartă în istorie prin ofensa adusă de G. 
Călinescu. 

Justiția, oarbă fiind după cum o știm, nu a 
fost în măsură să se ridice la nivelul cauzei, așa 
încât rezultatul nu putea fi decât unul previzibil, 
adică negativ, deși reclamantul nu cerea decât o 
reabilitare simbolică și, de ce nu, una istorică 
pentru poet. Reclamanții cheamă în instanță 
Academia Română a cărei vină era faptul că nu a 
apărat demnitatea și onoarea lui Mihai Eminescu, 
ca membru al său, la neadevărurile empirice și 
nefondate, proferate de un alt membru al 
Academiei, în persoana biografului poetului, 
George Călinescu care, ostentativ, nu a luat în 
considerație achizițiile științifice medicale, 
menținându-se la empirismul primelor ediții3,22.  

Partea a doua este cea mai interesantă 
totuși, întrucât conține o colecție de documente și 
mărturii prezentate instanțelor de judecată, 
grupate în șapte capitole care certifică și susțin 
justețea solicitării, Începând cu convingerea de 
nezdruncinat a lui Titu Maiorescu privind boala 
poetului și terminând cu prefața la ediția I-a a 
cărții ”Maladia lui Eminescu și maladiile 
imaginare ale eminescologilor” semnată de 
președintele Academiei de Științe Medicale, prof. 
dr. Irinel Popescu, cartea mai cuprinde mărturiile 
doctorului Victor Vineș (medicul curant al 
poetului), studiul Potra (în care sunt consemnate 
mărturiile doctorului Petrescu – alt medic curant 
al poetului), studiul patografic al lui Ovidiu Vuia, 
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alături de relatările poetului Alexandru Vlahuță și 
erorilor voite și tendențioase ale lui G. Călinescu, 
consemnate de subsemnatul în calitate de coautor.  

Această colecție de documente, 
lămuritoare pentru speța adusă în fața justiției, 
asociată studiului academic elaborat de Academia 
Română sunt suficiente pentru a cunoaște 
adevărul privind viața, opera și moartea bardului 
culturii noastre. De altfel, replica Academiei 
Române a fost tocmai acest studiu 
pluridisciplinar, prin care a demonstrat cu asupra 
de măsură, poziția sa în cazul Eminescu, ceea ce 
avea să cântărească greu în fața completului de 
judecată. 
  

În loc de concluzii: 
 Chiar dacă justiția nu s-a pronunțat în 
sensul dorit de petenți, ea a reușit să pună în 
mișcare resorturile investigației științifice prin 
antrenarea în acest demers a unor personalități de 
referință în specialitățile medicale evocate, al 
căror verdict are valoarea certitudinii în 
zbuciumata abordare biografică și patografică a 
poetului.  

Am convingerea că orice abordare 
biografică eminesciană nu va putea trece peste 
această temeinică abordare științifică, pentru că se 
bazează pe concluziile unui studiu elaborat la cel 
mai înalt nivel.  

Indiferent de resorturile care au stat la 
baza elaborării sale, studiul apare ca o necesitate 
împlinită, menită să restabilească demnitatea și 
onoarea celui care ne-a oferit, prin opera lui, un 
loc demn și onorabil în marea și frumoasa familie 
a culturii europene și universale. 
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Martha EȘANU – Iași 

 
TIA PELTZ (1923 - 1999) 

 

 
Cunoscută graficiană, pictoriţă şi 

scriitoare Tia Ernestina Peltz, apreciată pentru 
desenul fin şi pentru tehnica mixtă a culorii, s-a 
născut la 30 ianuarie 1923, la Bucureşti, în 
familia lui Isac Peltz, scriitor şi jurnalist român, 
de origine evreiască. Şi-a început studiile la 
Liceul de Maici Pitar Moş din Bucureşti, apoi a 
continuat la Institutul de domnişoare Moteanu şi, 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, timp 
de trei ani, la Conservatorul particular de Muzică 
şi Artă Dramatică sub îndrumarea pictorului M. 
H. Maxy. Apoi, şi-a completat educaţia la Şcoala 
de Belle-Arte din Bucureşti şi ulterior a studiat 
artele plastice la Institutul de Arte Plastice 
“Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Opera ei 
artistică a cuprins lucrări de pictură, grafică, 
desen şi ilustraţie de carte. A ilustrat cărţile scrise 
de tatăl său. De-a lungul carierei, tematica 

abordată de Tia Peltz a vizat lumea copiilor şi 
lumea Bucureştiului cu străzile şi edificiile lui. 
 Începând din anul 1953 pictoriţa participă 
la anualele de grafică organizate în ţară şi la 
multe expoziţii colective din străinătate. În 1965 
ia parte la Expoziţia de artă românească de la 
Berlin, iar apoi, în 1968, la Expoziţia 
internaţională de grafică de la Koln. Tot în 
aceeaşi perioadă a avut o serie de expoziţii 
personale la Bucureşti şi în Israel. De asemenea 
şi-a continuat participarea la expoziţii 
internaţionale, expunând în Italia, Franţa, Canada, 
SUA, Germania, Suedia, Argentina, Australia, 
Japonia, etc. Multe dintre lucrările ei se găsesc în 
colecţii particulare din ţară şi din diverse ţări din 
lume precum Israel, SUA, Italia, Franţa, Japonia..  

Tia Peltz a fost membră fondatoare a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România, membră a 
Academiei de Arte Frumoase de la Roma şi a 
Academiei “San Sal Maggiore” din Parma.  
 De-a lungul carierei a publicat multe 
albume printre care: “De la lume adunate”, un 
album de proverbe ilustrate şi comentate editat  în 
1973, “Miniaturi”, în1982, “Descântece”, în 
1991, “O lacrimă într-un minialbum”, în 1993, 
“Crochiuri din inima mea: cartierele Văcăreşti-
Dudeşti”, în 1995. Reputată graficiană, Tia Peltz 
a ilustrat numeroase cărţi şi anume: „Max şi 
lumea lui” de I. Peltz. Editura pentru Literatură şi 
Artă, 1957 (şi coperta); “Foc în Hanul cu tei”, de 
I.Peltz, Editura Eminescu, 1974, (şi coperta); 
“Trubendal”, de Virgil Monda, Editura Minerva, 
1972,(şi coperta);”Baletul mecanic” de Camil 
Petrescu, Editura Minerva, 1975, (şi coperta); 
“Nopţile Domnişoarei Mili” de I.Peltz, Editura 
Eminescu, 1976; “Calea Văcăreşti” de I. Peltz, 
Editura Minerva, 1989, (şi coperta); „Povestiri 
pentru copii”de Valeriu Geodâc, 1995; „Fuga din 
rai” de Shaul Carmel, Editura Izvoare, Tel Aviv, 
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1993; „Între El şi Mine” de Shaul Carmel, Editura 
Eminescu”, 1998. 
 Pentru opera sa plastică, Tia Peltz a primit 
numeroase premii şi  menţionăm: Premiul pentru 
ilustraţie şi grafică de carte la Salonul Naţional de 
Carte şi Publicaţii Culturale în 1995 şi Premiul 
pentru ilustraţie de carte din 1997 de la Cluj-
Napoca. Desenatoare redutabilă, cu-n stil grafic 
inconfundabil inspirat de străzile Bucureştiului 
modern, Tia Peltz s-a apropiat cu empatie de 
momentele de bucurie şi petrecere ale vieţii 
sociale. O serie întreagă dintre lucrările acestei 
artiste prolifice, printre care se numără portrete 
ale unor personalităţi ale culturii româneşti 

precum: Isac Peltz, Nicolae Tonitza, M. H. Maxy, 
Gala Galaction, Ionel Teodoreanu, Camil 
Petrescu, Leny Caler, Cezar Petrescu, se află 
expuse în Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti 
şi în Muzeul de Artă din Craiova. 
 La 5 martie 1999 pictoriţa Tia Peltz a 
trecut în lumea veşniciei lăsând în urma ei o serie 
întreagă de tablouri inedite care au putut fi 
admirate într-o expoziţie organizată în septembrie 
2000 cu ocazia Zilei Europene a Culturii Iudaice.  
 În anul 2013 Muzeul Naţional Cotroceni a 
organizat o expoziţie omagială „Tia Peltz - linie 
şi culoare” cu lucrări din colecţii particulare şi 
muzee. 

 
Tia PELTZ – Taclale 
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Carissimi amici,  
difficile a volte fare una breve presentazione della pagina, siamo all'appuntamento 

trimestrale con la cultura. Sempre tanti gli amici autori che si propongono di volta in 
volta, ma si sa, lo spazio a disposizione limita tanto, che dire, siamo comunque orgogliosi 
di far parte di questa prestigiosa rivista, la poesia come sempre unisce tutti i popoli del 
mondo, il suo linguaggio riesce ad emozionare tutti, sia chi scrive ma soprattutto chi ci 
legge! Il poeta dona emozioni sempre! Sarà bellissimo come sempre leggere tutti i 
contenuti che anche questa volta troveremo in pagina. Un forte abbraccio a tutti voi. 

Daniela STRACCAMORE 
 

 
 
Dragi prieteni,  
Uneori este greu să facem o prezentare succintă a paginii, suntem la întâlnirea 

trimestrială de cultură, sunt mulți prieteni autori care se propun constant, dar spațiul 
disponibil este limitat, suntem mândri să facem parte din această prestigioasă revistă, 
poezia ca întotdeauna unește toate popoarele, limbajul ei reușește să emoționeze pe toată 
lumea, atât pe cei care scriu dar mai ales pe cei care ne citesc! Poetul dă întotdeauna 
emoții! Va fi minunat, ca de obicei, să citim textele care le vom găsi și de această dată pe 
pagină. O strânsă îmbrățișare pentru voi toți 

Traducere de Rodi VINAU 
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ANGELO CUSTODE 
Notti serene a nanna con la nonna 
Io ti notavo, in piede al comodino. 
Nell’innalzare la testa dal cuscino 
Dopo lo recitare le mie preghiere. 
Per confermare d’essere svegliato. 
Sfregavo gli occhi: eri veramente. 
Lì, immobile reale e sorprendente 
Angelo proteggevi il mio candore. 
Oggi che sono adulto, non ti vedo 
Io ti confesso: ti sento a me vicino. 
D’anima mia, sei sempre paladino 
Appari sempre alle mie incertezze. 
Fonte del bene, e spirito protettore 
Creatura, fai sentir sempre protetto. 
La tua bellezza, tua bontà d’affetto 
Mi vuol sempre salvar da tentatore. 
Ben crescendo viene sempre meno 
L’ingenuità purezza di un bambino. 
Proteggi tu l’angusto mio cammino 
Mi manca, la tua bellezza giovanile. 
Oramai l’arcobaleno è grigio scuro 
La mia fede, un volto ormai velato. 
Non vedo più il tuo viso illuminato 
Or da adulto che sono un peccatore. 
Persa la mia purezza, e trasparenza 
Umano cresce: perde il suo candore. 
Confidando, sempre del tuo amore 
Andando avanti, con tua protezione. 
Simboleggi la purezza, Angelo mio 
Soltanto i puri ti possono ammirare. 
Io non ti vedo, da grande a divenire 
Sentendo la tua ombra a fianco mio.                                 

Cono CARANNA – Pesaro, Italia 
 

 

 
ÎNGERUL PĂZITOR 
Nopți liniștite la somn cu bunica 
Te vedeam, în picioare lângă noptieră. 
Când îți ridicai de pe pernă capul 
După ce-mi spuneam rugăciunile. 
Pentru a confirma că eram treaz 
Îmi frecam ochii: erai reală. 
Acolo, imobilă reală și surprinzătoare 
Înger îmi protejai candoarea. 
Azi, că sunt adult, nu te mai văd. 
Mărturisesc: te simt aproape. 
În suflet tu îmi ești mereu apărător 
Apari mereu când sunt incert. 
Sursă a binelui și spirit protector 
Creatură, faci să mă simt mereu protejat. 
Frumusețea ta, bunătatea sufletului tău 
Întotdeauna vrei să mă salvezi de ispite. 
Pe măsură crescând se împuținează 
Naivitatea puritatea de copil. 
Protejează-mi calea îngustă 
Mi-e dor de splendoarea-ți tinerească. 
Acum curcubeul e gri închis 
Credința mea, un chip acum voalat. 
Nu-ți mai văd obrazul luminat 
Adult fiind, sunt un păcătos. 
Mi-am pierdut puritatea și transparența 
Când omul crește își pierde candoarea. 
Încrezător, mereu în dragostea ta 
Mergând mai departe, protejat de tine. 
Tu simbolizezi puritatea, Îngerul meu 
Numai cei puri te pot admira. 
Nu te mai văd, în timp ce cresc 
Îți simt umbra lângă mine.              

Versiune românească de Rodi VINAU 
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Disperso nel nulla 
Disperso nel nulla 
la mente si rilascia 
tra onde di verde 
che abbracciano 
il cielo e la terra, 
sfumando il pensiero 
che si lascia andare 
al suono di quel silenzio 
che da sempre 
si stringe a me, 
compagno e amico 
dei tanti giorni vissuti, 
ora diversi, 
ora uguali. 

Roberto GALLACIO (Roma) 
 

Dispărut în neant 
Dispărut în neant 
mintea mea se revarsă 
printre valuri de verde 
care îmbrățișează 
cerul și pământul, 
estompând gândul 
care se lasă dus 
la sunetul acelei tăceri 
care dintotdeauna 
mă ține strâns, 
tovarăș și prieten 
a multor zile trăite, 
când diferite 
când la fel. 
Versiune românească de Rodi VINAU 

_______________________________________________________________________________________ 
 
INSIEME… 
Insieme… 
Abbiamo percorso sentieri tortuosi 
con i piedi doloranti e sanguinanti, 
siamo arrivati dove l’essenza della vita… 
è pura fantasia. 
Insieme… 
Abbiamo cavalcato nuvole ovattate 
per aprire i cancelli dell’amore, 
abbiamo navigato nel mare della sofferenza 
e abbiamo assaporato la gioia della vita. 
Insieme… 
Abbiamo custodito i nostri frutti dell’amore, 
con l’amore li abbiamo fatti maturare… 
alimentandoli con l’essenza dei valori, 
come ci hanno insegnato i nostri genitori. 
Insieme… 
Mano nella mano, aspettiamo quella luce… 
che illuminerà la nostra anima e ci farà volare senza ali 
verso quell’infinito che sarà la nostra dimora. dove la luce… 
per noi diventerà eterno amore! 

Antonio PASCCUCI –  
Casalnuovo di Napoli (Na), Italia 

 
ÎMPREUNĂ... 
Împreună... 
Am străbătut cărări sinuoase 
cu picioare care dor și sângerează 
am ajuns acolo unde substanza vieții... 
este o pură fantezie. 
Împreună... 
Am încălecat pe nori vătuiți 
pentru a deschide porțile iubirii, 
am navigat pe marea suferinței 
și am gustat din bucuria vieții. 
Împreună... 
Am custodit fructele noastre de iubire, 
cu dragoste le-am preschimbat în roade coapte... 
hrănindu-le cu esența valorilor, 
așa cum ne-au învățat părinții noștri. 
Împreună... 
Mână în mână, așteptăm acea lumină... 
să ne lumineze sufletele să ne facă să zburăm fără aripi 
spre infinitul care va fi casa noastră, unde lumina... 
pentru noi va deveni iubire în veșnicie! 

Versiune românească de Rodi VINAU 
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E' per te 
E’ per te questo 
bacio nel vento…. 
Nel vento troverai il mio ricordo. 
Sei l’immensità della mia anima. 
Non doveva andar così… 
In un arco di tempo ristretto 
una vita mai vissuta, 
te che resterai 
dentro il mio cuore 
per l’eternità. 
Se avvertirai una leggera brezza 
sii certo sono io, 
dolcemente pensandoti 
ti accarezzerò. 
Tu vivi 
dentro e fuori di me. 

Daniela STRACCAMORE (Frosinone) 
 

Este pentru tine. 
Este pentru tine acest 
sărut în vânt.... 
În vânt mă vei găsi o amintire. 
În sufletu-mi ești infinit. 
N-ar fi trebuit să fie așa. 
Într-un arc de timp scurt 
viața n-a fost deloc trăită 
mi-ai rămas   
în inimă 
pentru veșnicie. 
Dacă vei simți o briză lină 
fii sigur că sunt eu. 
cu blândețe gândindu-mă la tine 
te voi mângâia. 
Trăiești 
înăuntrul și în jurul meu. 

Versiune românească de Rodi VINAU 

_________________________________________________________________________ 
RAGGIO Di SOLE 
Quel raggio di sole 
al primo chiaror di luce, 
colpi il suo cuor. 
Depose calore e amore. 
La fanciulla timorosa e tremante 
non riuscì a leggere e  
comprendere il suo stato d'animo 
emozionante. 
Confusa e impreparata  
capi che qualcosa  
stava accadendo, 
però non era arrivato ancora  
Il suo momento.  
Assalita 
dalla timidezza e la paura  
erano le sue ansie di natura.  
Le ragazze del passato  
erano felici ad essere corteggiate 
tra amici.  
Era un segno 
di sfida con se stesse 
che tra tutte veniva scelta. 
Lunghe passeggiate 
erano gradevoli 

per parlare, cantare, 
scherzare e conoscersi. 
Quel raggio di sole cominciò  
a tormentare il suo cuore, 
ogni qual volta appariva 
il battito era fulmineo.  
Il ticchettio ne fu la prova. 
La morale della favola è....  
Che al cuor non si comanda. 

Rosaria PETTI –  
Potenza, Italia 

 
 
RAZĂ DE SOARE 
Acea rază de soare 
la prima licărire 
inima îi lovi. 
Depuse căldură și iubire. 
Copila înfiorată tremurândă 
nu reușea să-și citească 
nici să-și înțeleagă emoțional  
starea de spirit. 
Confuză și nepregătită  
realiza că ceva  
urma să se întâmple, 

dar că nu-i sosise încă 
momentul.  
Asalturile 
de frică și timiditate   
erau neliniștile ei normale.  
Fetele din trecut  
erau fericite să fie curtațe 
între prieteni.  
Era un semn 
de provocare cu ea însăși 
pentru cea care dintre toate era 
aleasă 
Plimbările lungi 
erau agreate 
să vorbească, să cânte 
să glumească și să facă cunoștință. 
Această rază de soare începea  
să-i tortureze inima, 
ori de câte ori apărea 
ritmul devenea fulgerător.  
Tic-tac-ul era dovada . 
Morala poveștii este că....  
Inimii nu i se comandă. 

Versiune românească de  
Rodi VINAU 
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Pentru rubrica din această ediție prezentăm o poezie mai veche a eternului nostru prieten, 

colaborator de nădejde și de suflet la revista noastră, scriitorul Lucian Dumbravă – o poezie scrisă 
departe, în diaspora, în anul 2015 dar, din păcate, atât de actuală și, din și mai mari considerente, atât de 
dureroasă, cu ecou și cu vibrații în toată ființa. Un mesaj de pace! Poezia este în versiune bilingvă, română 
– rusă. Sperăm să facă înconjurul lumii și să trezească mințile, conștiințele care pot opri un război. 

Gabriela Ana BALAN 
Nu trage! 

22 octombrie 2015 
Portimão – Rua Carlos da Maia 

Ne-am întors înapoi, 
din doi în doi, 
spre încă un război 
făcut în amândoi –  
frate al meu, 
frate-ntr-un același Dumnezeu,  
fratele meu de ieri și de mâine,  
fratele meu de pâine, 
fratele meu de mormânt –  
din același pământ,  
fratele meu, frate de cruce 
căzut la noua răscruce 
dintre două nații,  
dintre șapte ideații… 
 
Inoculări de rutină 
ne dezbină 
și ne ruină 
fără vina de-a fi vină… 
 
Îți întind mâna peste graniți, 
peste ale războiului raniți,  
întind brațele ca înspre o zare 
ce mă mai seacă și mă mai doare, 
căutând, fratele meu de colindă,  
fireasca ta îmbrățișare… 
 
Te chem să sorbim din același pârâu,  
să dăm spic aceluiași grâu,  
să vorbim de ziua de mâine  
mușcând din aceaași bucată de pâine… 
 
Nu trage, nu mă-mpușca, 
nu mă-mpușca în inima mea,  
în inima ta… 
 

Не стреляй!...  
Мы вернулись назад, 
двое из двух,  
к ещё одной войне 
сделанной в обоих - 
мой брат,  
брат - в Едином Боге, 
мой вчерашний и завтрашний брат, 
мой хлебный брат, 
мой смертный брат - 
с одной земли, 
брат мой, мой побратим 
павший на новом перекрестке, 
между двумя нациями, 
между множеством идей... 
 
Рутинное внушение 
нас разъединяет 
и губит нас 
без вины за то, что виноваты... 
 
Я протягиваю руку над границами, 
над ранеными воинами, 
протягиваю руки как будто к горизонту, 
я истощён и мне всё ещё больно, 
ищу, мой брат, 
твоё естественное объятие... 
 
Призываю поглотить из того же ручья, 
дать колосок той же пшенице, 
давай поговорим о завтрашнем дне  
откусывая один же кусок хлеба...  
 
Не убивай, не стреляй в меня, 
не стреляй в моё сердце, 
в твоё сердце...  
Traducere/ перевод: Fabian Valentin Nicoară 

Фабиан Валентин Никоарэ 
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întind mâinile  
ca o cerșetoare primesc ploaia, 
prin geamul deschis se așază liniștea  
din perete îmi vorbește stins radioul 
precum un bec fără abajur stă atârnată luna 
a fost ora 23, urmează știrile 
relativă vremea de mâine 
în spatele meu o altă lume se frământă 
dimineața se plămădește, 
în noapte  
nu ticăie niciun ceas, doar inima, 
în casa asta 
iubirea 
nu  
s-a ponosit 

Adela EFRIM – Craiova, România. 

Protengo le mani 
come una mendicante ricevo la pioggia, 
attraverso la finestra aperta si posa la calma 
dal muro mi parla spenta la radio 
come una lampada senza paralume sta sospesa la luna 
passate le 23, proseguono le notizie 
relativo il tempo di domani 
dietro di me si incorpora un altro mondo  
il mattino si impasta 
nella notte 
nessun orologio ticchetta, solo il cuore, 
in questa casa 
l’amore 
non 
si è usurato 

Versione italiana di Rodi VINAU
 

Peisaj interior 
 
Din trecut 
sau din noi, 
ceaţa se adună în zori. 
O singură rază tâmpla atinge 
lacrima în tăcere se stinge. 
 
Pun plase pentru inimi 
sau păsări călătoare 
uite, departe în zare 
cîmpuri scot muguri de culoare. 
 
Verde miros de lemn mă atinge 
mister încătuşat scris cu sânge, 
afară încifrat 
înăuntru tremurat. 

Adriana MOSCICKI – Sibiu, Romania 
 

Paesaggio dell’interno 
 
Dal passato 
o dal nostro interno 
la nebbia si raccoglie all'sorgere del sole. 
un solo raggio tocca la tempia 
svanisce nel silenzio la lacrima. 
 
Metto le reti per cuori 
o uccelli migratori 
ecco, lontano 
nei campi germogliano boccioli di colore. 
 
Mi sfiora l'odore verde del legno  
mistero ammanettato scritto nel sangue 
al di fuori crittografato 
dentro tremulo. 

Versione italiana di Rodi Vinau
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GLI ULTIMI GIRASOLI 
Si spezza l’asse del mondo piove su noi                                                                                                                    
con meteoriti e acerbe piogge di verde,                                                                                                                                               
su noi piove con i pallidi petali                                                                                                                                                  
del tempo, rinchiuso nella vetrina del caffè                                                                                                                                
del borgo, dove le bambole parlanti                                                                                                                                                
di questo evo doloroso di solitudine                                                                                                                          
sbucciano i semi degli ultimi girasoli                                                                                                                                            
e li catapultano con enfasi nella spazzatura                                                                                                                
dell’evoluzionismo e glorificano                                                                                                                                               
le gocce di vino dal ventre della botte,                                                                                                                                       
la pioggia di parole esauste di senso si infiltra                                                                                                                
attraverso la tenda sbiancata dell’orizzonte.                                                                                                                                      
E noi danziamo con i draghi manipolati                                                                                                                                       
dal telecomando custodito nei neuroni satellitari                                                                                                                           
e gravitiamo nel senso di un’immagine déjà-vu.                                                                                                                            
C’è ancora tempo per scriverci con la mano destra                                                                                                                              
una nuova storia                                                                                                                                                                           
con la sinistra sono state scritte intere biblioteche                                                                                                          
di film horror che, in virtù dell’amore per l’arte,                                                                                                                  
tappezziamo quale sfondo reale della vita,                                                                                                                                            
le viviamo con la nostra esistenza,                                                                                                                                                     
le innaffiamo con lacrime vere di pioggia.                                                                                                                               
A volte mi viene da gridare: Fermate il pianeta!                                                                                             
È ora di sbarcare i pazzi e gli impostori.                                                                                                                                     
All’interno della galassia ci sarà abbastanza 
spazio                                                                                                                     
per il vecchio Noè, quello con l’arca piena di noi,                                                                                                                     
gli spazzini della luce.                                                                                                                                                              
Non fermate la pioggia dalle pozzanghere                                                                                                                              
della memoria ancestrale nascono poeti dannati,                                                                                                                        
abitati dalla libertà, dalle parole. 

Alexandra FIRIȚĂ – Lombardia, Italia 

 

 
ULTIMELE FLOAREA-SOARELUI 
Se rupe axa lumii, plouă peste noi                                                                                                                                                               
cu meteoriți și crude ploi de verde,                                                                                                                                           
peste noi plouă cu petalele palide                                                                                                                                                           
ale timpului, încuiat în vitrina cafenelei                                                                                                                                             
de cartier, unde păpușile vorbitoare                                                                                                                                                             
ale acestei epoci dureroase de singurătate                                                                                                                                  
decojesc semințele ultimelor floarea-soarelui                                                                                                                                           
și le catapultează cu emfază în gunoiul                                                                                                                                       
evoluționismului și glorifică                                                                                                                                            
picăturile de vin din burta butoiului,                                                                                                                                                 
ploaia de cuvinte epuizate de sens se infiltrează                                                                                                                     
prin perdeaua albită a orizontului.                                                                                                                                      
Iar noi dansăm cu dragonii manipulați                                                                                                                                                   
de telecomanda ținută în neuronii satelitari                                                                                                                                                    
și gravităm în sensul unei imagini déjà-vu.                                                                                                                            
Mai avem timp să ne scriem cu mâna dreaptă                                                                                                                                             
onouăpoveste                                                                                                                                                                                                                                                                                            
cu mâna stângă s-au scris biblioteci întregi                                                                                                                                 
cu filme de groază, pe care, în virtutea iubirii 
noastre pentru artă,                                                                                      
le punem pe tapet ca fundal real al vieții,                                                                                                                                    
le trăim cu existența noastră,                                                                                                                                                                 
le udăm cu lacrimi adevărate de ploaie.                                                                                                                               
Uneori îmi vine să strig: Opriți planeta!                                                                                                                                        
Este timpul să debarcăm nebunii și impostorii.                                                                                                                                     
În cadrul galaxiei va fi suficient loc                                                                                                                                                    
pentru bătrânul Noe, cel cu arca plină de noi,                                                                                                              
măturătorii de lumină.                                                                                                                                                              
Nu opriți ploaia să se reverse din bălțile                                                                                                                                              
memoriei ancestrale, se nasc poeți blestemați,                                                                                                                            
locuiți de libertate, de cuvinte. 

Versiune românească de Rodi VINAU 
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atunci când 
doar monștri vezi în jurul tău 
lumina-i intuneric 
și râsul îți este plâns 
ascuns 
în sufletul ce zace strâns 
în piept 
durerea  
urcă treptele de piatră 
trasă de o sfoară aspru înnodată... 
și nu-i nimic pe lume 
să te aline 
te prăbușești în hău 
doar monștri vezi în jurul tău  
și-n tine... 
când speranața-i vană 
adu-mi torța înțelepciunii, doamne 
să-mi dezmorțesc încheieturile minții  
și ale sufletului cătrănit de suferință 
să-mi lumineze  
apusul  
răsăritul de dincolo de munți și țărmuri 
dintr-o altă lume vin 
gânduri 
să-mi împrospăteze surâsul 
cu boabele de rouă 
lacrimi... 

Rodi VINAU – Bra (CN), Italia 

quando 
vedi solo mostri intorno a te 
la luce si oscura 
ridere è un pianto 
nascosto 
nel tuo cuore che giace stretto 
nel petto 
sta salendo gradini di pietra  
il dolore 
tirato da uno spago aspramente annodato...  
e non c'è niente al mondo 
che ti dia svago 
ti precipiti nello sprofondo 
solo mostri vedi intorno  
e dentro te 
quando la speranza è vana  
portami la fiaccola della saggezza, dio 
per sbloccare le giunture della mia mente   
e dell’anima  
irrigidita nella sofferenza 
illumina il mio tramonto  
il sorgere oltre le montagne e rive 
da un altro mondo arrivano 
pensieri 
per rinfrescare il mio sorriso 
con granuli di rugiada 
lacrime... 

Rodi VINAU – Bra (CN), Italia 
_____________________________________________________________________________________ 
praf 
confesiuni false  
și mulți imitatori  
arunc ce nu se măsoară  
unele obiecte devin inutile  
la un moment dat 
restabilesc legături  
întrebările sunt canibale  
sar peste duminica  
neagră  
dezordine  
praf  
corpuri reci  
tund păpușile 
Carmen SECERE – București, România 

polvere 
false confessioni  
e tanti imitatori  
getto via ciò che non si misura  
ripristino i legami  
le domande sono cannibali  
salto la domenica  
nera 
disordine  
polvere  
i corpi freddi  
tagliano i capelli alle bambole 
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Sono questa casa diroccata 
di finestre cieche e fumo 
contro il cielo, spaccata 
dall’aver troppo difeso. 
Non chiamare torna solo 
se per ricostruire. 
Tutto trema vedi nell’entrare 
scoppia le crepe del silenzio, 
scardina le porte verso il buio. 
Non si ridispongono le pietre 
perché non ha più eredi il sogno 
non ha dimenticato nulla da rubare. 
Solo le pareti fuori sanno stare 
bianche incontro al vento. 

Chiara DE LUCA da  
„La corolla del ricordo" (Kolibris 2009 e 2010) 

 

Eu sunt această casă dărăpănată 
cu ferestre oarbe și fum 
până la cer, distrusă 
 de a fi apărat prea mult. 
Nu chema întoarce-te doar 
dacă se va reconstrui. 
Totul trepidează vezi la intrare 
explodează crăpăturile tăcerii, 
se sparg ușile către întuneric. 
Pietrele nu se rearanjează 
pentru că nu mai are urmași visul 
nu a uitat nimic să mai fure. 
Doar pereții de afară știu să rămână 
albi șezătoare vântului. 

Chiara De Luca din  
„La corolla del ricordo" (Corola memoriei)  
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Aiutami ad amarti  
Io non so quanti giorni ho ancora da vivere 
e non so quanto tempo dovrò restare inginocchiata,  
ma ho ancora forza per lottare col destino  
mentre pugnali di dolore si conficcano nel mio cuore. 
Aiutami ad amarti prima che muoiano le stelle. 
Sai…la mia voce si spegne lentamente 
dagli occhi sgorgano lacrime di sale   
un’ombra fredda mi segue da lontano 
e forse non ho tempo per amarti. 
Aiutami almeno a sognare  
e dammi ali per volare. 
Io perdo la speranza ogni volta 
che penso a te 
che penso a noi  
e non ho più bisogno degli occhi per vederti,  
nemmeno dell’inchiostro per scrivere poemi. 
Tu sei da sempre mio prima che ti conoscessi.  
Ora siamo spogliati di tempo e del sole 
come gli alberi vecchi senza le loro foglie.  
Il mio dolce canto ora è preghiera 
quando la scala del cielo si posta più vicino 
e le mie ali rotte non possono volare da te.  
Aiutami ad amarti prima di andare via.    
Voglio sentire i tuoi occhi dentro me. 

Daniela FORCOȘ – Napoli, Italia 

Ajută-mă să te iubesc  
Nu știu câte zile mai am de trăit. 
și nu știu cât timp va trebui să rămân îngenunchiată,  
dar încă mai am putere să lupt cu destinul  
în timp ce pumnalele durerii mi se înfig în inimă. 
Ajută-mă să te iubesc înainte ca stelele să moară. 
Știi... vocea mea se stinge încet. 
din ochi îmi cad lacrimi de sare  
din depărtare mă urmărește o umbră rece 
Și poate că nu mai am timp să te iubesc 
Ajută-mă cel puțin să visez  
Și dă-mi aripi să zbor. 
Îmi pierd speranța de fiecare dată 
Când mă gândesc la tine 
Când mă gândesc la noi  
și n-am nevoie de ochi ca să te văd,  
nici măcar de cerneală pentru a scrie poezii. 
Tu ești dintotdeauna al meu înainte de-a te fi cunoscut.  
Suntem despuiați acum  de timp și soare 
Ca niște copaci bătrâni fără frunziș.  
dulcele meu Cântec este rugăciune 
în timp ce scara cerului se așează mai aproape 
Și aripile-mi frânte nu mai pot zbura la tine.  
Ajută-mă să te iubesc înainte de-a pleca.    
În mine vreau să-ți simt ochii. 
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Despre noi 
Lui Gigi, ieri, azi şi mâine 
 
Azi nu eşti lângă mine. 
Cum să te caut, unde şi când să te găsesc? 
Şi apoi de ce să te caut? 
Doar tu eşti, ai fost întotdeauna cu mine, 
Eşti mereu cu mine. 
Nu primul, al doilea gând te întreabă pe tine 
Despre ceva, altceva, despre orice poate căuta o 
minte omenească, 
Îţi ştiu pasul  gândului rătăcind, 
Îi cunosc cadenţa şi ritmul 
Şi cunosc atât de bine 
Tăcerile asurzitoare aşternute-între noi... 
Îţi ştiu atât de bine conturul umbrei în strălucirea soarelui 
Forma fiecărui deget îţi ştiu şi 
Alchimia sufletului tău 
Vibrând în colivia făpturii, 
Gîndul nerostit din lumina privirii 
Îl aflu şi fără să te privesc. 
Nu, nu eşti jumătatea mea 
Oare cum ai putea împărţi în două jumătăţi egale 
o fiinţă vie? 
Nu, nu eşti jumătatea mea, eşti  
Pur şi simplu tot eu. 
Aşa cum m-am alcătuit încet de-a lungul vremii 
Din ani , primăveri, cireşi în floare, 
Toamne în rochii de gală, 
Speranţe, zâmbete, şoapte  
Şi îmbrăţişări 
Din tinereţe şi cântec, 
Sau dureri, neputinţe şi spaime, 
Din toate cele ce închipuie adunate fir cu fir  
În panoplia timpului 
Icoana unei soarte omeneşti. 
Aşa că nu îmi rămâne decât mă să caut pe mine 
întâi 
Treaptă cu treaptă urcând  
Pe cărarea ce duce spre iubire, lumină 
Spre Dumnezeu 
Când mă voi redescoperi, întreagă 
Tu vei fi acolo deja. 
       Doina MARINESCU – București, România 
 

Su di noi 
A Gigi, ieri, oggi e domani 
 
Oggi non sei con me. 
Come posso cercarti, dove e quando posso trovarti? 
E poi perché ti dovrei cercare? 
Tu sei sempre stato con me, 
Sei sempre con me. 
Il mio pensiero ti domanda 
Di qualcosa, di qualcos'altro, di tutto ciò che una 
mente umana può cercare, 
So il passo del tuo pensiero errante, 
Conosco la sua cadenza e il suo ritmo 
E conosco molto bene 
I silenzi assordanti distesi tra noi... 
So molto bene il profilo della tua ombra nella luce del sole 
La forma di ogni dito e 
L'alchimia della tua anima 
Che vibra nella voliera della creatura, 
Il pensiero non detto dalla luce del tuo sguardo 
Lo conosco senza guardarti. 
No, non sei la mia metà 
Come si può dividere un essere vivente in due 
metà uguali? 
No, tu non sei la mia metà,  
Tu sei comunque sempre io. 
Così come mi sono creata pian piano nel corso del tempo  
Di anni, di primavere, di fiori di ciliegio, 
Di autunni in abito di gala, 
Di speranze,sorrisi, sussurri  
E di abbracci 
Di giuventù e di canto, 
O di dolori, impotenza e paure, 
Di tutto ciò che si può immaginare raccolto filo per filo  
Nell’ armatura del tempo 
L'icona di un destino umano. 
Quindi tutto ciò che posso fare è cercare prima di 
tutto me stessa. 
Passo dopo passo salendo  
Sul sentiero che porta all'amore, alla luce 
A Dio 
Quando mi riscoprerò, intera 
Ti troverò già lì. 
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Così ho smesso 
senza dire BASTA! 
Ho messo la testa tra le cianfrusaglie del tempo 
e non ho contato più 
i minuti, le cose, le persone 
gli sguardi che avrebbero dovuto significare 
le parole che avrebbero dovuto consolare. 
È successo quando non so quando 
come all'improvviso si parte senza un addio 
e si lasciano porte aperte per un ritorno 
o un voler fare accomodare 
a ciò che messo cade 
nel suo ordine. 
Qualcuno tornerà all'inventario della ragione 
a visitare i fiori dal profumo eterno 
nell'assenza di una radice che tiene 
alla terra che consuma. 

Enza ARMIENTO ( di Manfredonia, Italia), 
vive in Cina -  Chongqing, lettrice presso la 

Sichuan International Studies University 
 

Așa că am renunțat. 
fără a spune AJUNGE! 
Mi-am pierdut capul printre mărunțișurile timpului 
și nu am mai numărat 
minutele, lucrurile, oamenii 
privirile care ar fi trebuit să însemne 
cuvintele care ar fi trebuit să consoleze. 
S-a întâmplat când nu știu când 
așa cum pe neașteptate se pleacă fără un adio 
și se lasă ușile deschise pentru o întoarcere 
sau pentru dorința de a face loc 
la ceea ce fiind pus cade 
la rândul său. 
Cineva se va întoarce la inventarul dreptății 
pentru a vizita florile cu parfum etern 
în absența unei rădăcini care să adere la pământul  
pe care-l consumă. 

Enza ARMIENTO născută în Italia,  
este lector la Sichuan International Studies 

University, China 
Versiune românească de Rodi VINAU

_______________________________________________________________________________________ 
Ana nu mai are mere 
 
Vine o vreme când toate pleacă 
și nu mai vine nimic 
berzele migrează 
cu amintirea pruncilor în cioc  
Șarpele citește cărți de tarot 
tolănit sub copac 
așteaptă chemarea 
la cina cea de altă taină 
Ana cerne bob de nisip 
bob de granit și praful 
rămas din mănăstire 
Vine o vreme când nu mai vine nimic 
mâna care scrie tremură de frig 
doar timpul zeu hoinar 
e bun și blând 
mă învăluie în zid de poezie 
      Gabriela Ana BALAN – Bârlad, România 
 

Ana non ha più mele 
 
Arriva il momento in cui tutto se ne va 
e non arriva più nulla 
le cicogne migrano 
con il ricordo dei bambini nel becco 
Il serpente legge i tarocchi 
sdraiato sotto l'albero 
aspettando di essere chiamato 
all’altra ultima cena 
Ana setaccia i granelli di sabbia 
granelli di granito e la polvere  
rimasta dal monastero 
Arriva un momento in cui non arriva più nulla 
la mano che scrive trema per il freddo 
solo il tempo dio errante 
è buono e gentile 
mi avvolge in un muro di poesia 
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Fa attenzione 
quando incontri una persona gentile 
perché ti trovi davanti 
al più fragile dei capolavori. 
Fa attenzione 
quando incontri una persona umile 
perché stai assistendo 
al più grande valore umano 
mai esistito. 
Sii attento 
quando passi di fronte a una persona 
che ha imparato l'ascolto 
perché ti trovi vicino 
al segreto più prezioso del mondo. 
Sii attento 
quando incroci una persona 
che sorride senza conoscerti, 
perché sei esattamente accanto 
a chi conosce i metodi 
per cambiare la società. 
Fa attenzione 
quando incontri una persona buona 
educata, paziente, generosa, amorevole 
perché quella bontà 
ha dovuto combattere ogni forma di ingiustizia, 
quell'educazione ha dovuto superare un milione di 
urla 
quella generosità ha dovuto affrontare disgrazie 
e quell'amore, 
quell'amore vive 
nonostante questo mondo. 
Gio EVAN (scrittore, poeta, cantautore) –  
Molfetta, Bari, Italia 

Fii atent 
când întâlnești o persoană amabilă 
pentru că te afli în fața 
celei mai fragile dintre capodopere. 
Fii atent 
când întâlnești o persoană umilă 
pentru că ești martorul 
celei mai mari valori umane 
ce a existat vreodată. 
Ai grijă 
când treci prin fața unei persoane 
care a învățat să asculte 
pentru că ești în apropierea 
celui mai prețios secret din lume. 
Ai grijă 
când intersectezi o persoană 
care zâmbește fără să te cunoască 
pentru că ești chiar lângă 
cineva care cunoaște metodele 
pentru a schimba societatea. 
Fii atent 
când întâlnești o persoană bună 
educată, răbdătoare, generoasă iubitoare 
pentru că această bunătate 
a trebuit să lupte împotriva oricărei forme de 
nedreptate, 
că educația a trebuit să învingă un milion de urlete 
că generozitatea a trebuit să înfrunte nenorociri 
și că acea iubire 
acea iubire trăiește 
în ciuda acestei lumi. 
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Autoreculegere 
Am înşirat toţi 
anii pe care i-am trăit 
pe sârma vieţii 
i-am întins la soare  
pe cei normali (oare mai sunt ani normali?) 
într-o parte 
la cei bisecţi le-am înnodat  
sărbătorile 
să nu le ia vîntul 
după ce le-am spălat zilele 
şi nopţile săptămînile şi lunile 
de jegul luminii şi de praful cosmic 
în mai multe rânduri de ape  
... şi aşa dezbrăcat de vîrstă 
mă reculeg în faţa propriei umbre... 

Girel BARBU – Buzău, România 

Autoraccoglimento 
Ho messo in fila tutti 
gli anni che ho vissuto 
sul filo di ferro della vita 
li ho stesi al sole  
quelli normali (ci sono ancora anni normali?) 
da una parte 
agli anni bisestili ho annodato  
le feste 
per evitare che il vento le porti via 
dopo aver lavato i giorni 
le notti le settimane e i mesi 
dal lordume della luce e dalla polvere cosmica 
più volte in più acque  
... e così spogliato dell'età 
mi raccolgo di fronte alla propria ombra... 

_______________________________________________________________________________________ 
nu mă răni dacă nu ai de gând să 
mă vindeci 
dimineața nu-ți mai privesc fotografiile 
nu mai ești lumina propriei mele umbre 
nu îmi mai vopsesc părul în alb pentru tine 
de parcă aș purta o tristețe care nu-mi aparține 
singurătatea e doar o mulțime de oameni mult zgomot 
cineva care râde de cealaltă parte a zidului 
dar nimeni care să te mângâie în dimineţile reci 
nu mă răni dacă nu ai de gând să mă vindeci 
ți-am spus 
sunt doar o femeie cu pielea moale 
și cu inima războinică 
vindecarea mea e o pasăre cu aripi de foc 
levitând pe un cer plin de amintiri 
dar voi merge din zâmbet în zâmbet 
până la ultima speranță 
sunt doar o femeie înșelată de sângele ei 

Nuța CRĂCIUN 

 

 
se non hai intenzione di guarirmi 
almeno non farmi del male 
al mattino non guardo più le tue foto 
non sei più la luce della mia ombra 
non mi tingo più i capelli di bianco per te 
come se portassi con me una tristezza che non è mia 
la solitudine è solo un mucchio di persone tanto rumore 
qualcuno che ride dall'altra parte del muro 
ma nessuno che ti conforti nelle mattinate fredde 
se non hai intenzione di guarirmi almeno non farmi del male 
te l'ho detto 
sono solo una donna dalla pelle morbida 
e un cuore da guerriero 
la mia guarigione è un uccello con ali di fuoco 
levitando in un cielo pieno di ricordi  
ma passerò di sorriso in sorriso 
fino all'ultima speranza 
sono solo una donna ingannata dal suo sangue 
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UNDEVA 
Undeva 
într-o fragmentată iluzie 
ne privim 
ca la început de drum 
urmau să crească niște munți 
din mâinile tale 
iar din pântecul meu 
niște arbori 
voiam să ne certe 
din același pahar 
protezele 
în timp ce  
molfăiam serioși 
printre gingii 
TEIUBESCUL 
departele avea în ecou 
rădăcini de cuvinte 
când o să îmbătrînești 
o să îți schimb pamperșii 
ziceam  
râdeai  spunând  
NICIODATĂ 
undeva 
într-o fragmentată iluzie 
ne privim 
fără drum 
ai avut dreptate 
că... niciodată... 

Ildiko ȘERBAN –  
Curtici, Hunedoara, România 

DA QUACHE PARTE 
Da qualche parte 
in una frammentata illusione  
ci guardiamo 
come all'inizio del cammino 
le montagne sarebbero cresciute 
dalle tue mani 
e dal mio grembo 
alcuni alberi 
volevamo che ci sgridassi 
dallo stesso bicchiere 
le protesi 
mentre  
stavamo seriamente masticando 
fra le gengive 
il TI AMO 
Il lontano aveva nell’eco 
radici di parole 
quando invecchierai 
ti cambierò i pannoloni 
dicevo 
ridevi dicendo  
MAI 
da qualche parte 
In una frammentata illusione 
ci guardiamo  
senza cammino  
avevi ragione 
che... non succederà mai... 
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ÎN MÂINILE NOASTRE E NOAPTE 
CU LUNĂ 
Cât de frumos o fi 
în mâinile noastre 
când sunt împreună! 
A mea este stânga 
a ta e lumina, 
și-n mâinile noastre 
e noapte cu lună. 
Oare, 
sfioasele, 
acum ce își spun? 
Mâna mea îi așează 
gulerașul alb de lăstun, 
și amândouă 
se-mbrățișează 
din nou, 
de parcă de-o veșnicie 
nu s-au văzut. 
 
Sst! Mâna mea i-a șoptit 
că tare  i-e dragă 
și i-a furat un sărut. 
Mâna mea e-acum cerul! 
A ta este marea 
cântându-și cărarea 
de flăcări jucate-n arginți, 
numai de lună știute 
Sst! Mâinile noastre 
din nou se sărută. 
Crezi că, fără de noi, 
ar putea ca  să fie  
de-ajuns de cuminți? 

Dumitru ICHIM 
Kitchener, Ontario, Canada. 

NELLE NOSTRE MANI È LA 
NOTTE Di LUNA 
Com’è bello 
nelle nostre mani 
mentre stanno insieme! 
Mia è la sinistra 
tua è la luce, 
e nelle nostre mani 
è la notte di luna. 
Ma 
le timide 
cosa dicono tra loro adesso? 
La mia mano mette a posto 
il tuo colletto bianco di rondine, 
ed entrambe 
si abbracciano 
di nuovo, 
come se da un'eternità 
non si fossero viste.  
Ssh ! La mia mano sussurra 
che ti ama tanto 
e ti ruba un bacio. 
Ora la mia mano è il cielo! 
 La tua è il mare 
cantando il suo sentiero 
di fiamme giocate in quattrini d'argento, 
 dalla luna conosciute 
Ssh! Le nostre mani 
si baciano di nuovo. 
Pensi che, senza di noi, 
possano stare  
abbastanza tranquille? 
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Tablou 
dincolo de marginea lumii corpul se apleacă 
după lumină 
cerul întreg a mai păstrat o pată de culoare în vârful pensulei tale 
cercuri concentrice se rotesc în ochii mei 
deschiși peste coasta ta de bărbat 
se întreabă când mă voi întrupa din strânsoarea mâinii peste propriu-ți trunchi 
adună - mă sub soare 
Omule 
adună - mă și mă învârte împotriva acelor de ceasornic 
sa mă întorc la hamurile albe și picioarele goale 
într - o uliță fără de nume 

Irina ALEXANDRESCU – Craiova, Romania 
Quadro 
oltre il confine del mondo il corpo si piega 
verso la luce 
l'intero cielo conserva ancora la sua fantasia di colore nella punta del tuo pennello 
cerchi concentrici ruotano nei miei occhi 
aperti sopra la tua costola di uomo 
si chiedono quando mi incarnerò dalla presa di mano sul tuo tronco 
raccoglimi sotto il sole 
Uomo 
raccoglimi e ruotami all’incontrario delle lancette del tempo 
per ritornare alle briglie bianche e ai piedi nudi 
in un vicolo senza nome 
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degeaba mai cauți fereastra 
am vândut-o. am negociat până la sânge perdelele 
și mânerul făcut dintr-o lamă de spadă. 
m-au dat afară și de la circ. 
aveam o tehnică a umorului negru 
atât de nocivă că nimeni nu mai știa 
dacă în arenă trebuie să fie ei  
sau doar eu într-o cușcă. 
azi este ziua în care  
nu vreau să-mi fac nici un avort. 
rămân întregă pentru tine. 
sunt lemnul crucii tale. 
mă porți și te port. 
există o fisură prin care putem trece 
unul prin altul. 
două frunți de mistreți sfărâmate 

Violeta PINTEA – Arad, România. 
 

inutile cercare la finestra 
l'ho venduta. ho negoziato fino al sangue le tende 
e il manico ricavato dalla lama di una spada. 
mi hanno persino cacciata dal circo. 
avevo una tecnica di umorismo nero 
così nociva che nessuno sapeva 
se sull'arena dovevano stare loro  
o solo io in una gabbia. 
oggi è il giorno in cui 
non voglio farmi alcun aborto. 
Rimarrò integra per te. 
Io sono il legno della tua croce. 
mi porti e ti porto. 
c'è una fessura attraverso la quale  
siamo in grado di passare 
uno tramite l'altro. 
due teste di cinghiali frantumate 

Versione italiana di Rodi VINAU 
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MULTIPLICARE  
Numele meu 
tatuat pe o piatră 
pe care tăcerea 
o poartă în trup, 
pare o lacrimă 
de multă vreme uscată, 
din care alte lacrimi 
se rup, 
Sufletul e și el 
o parte din mine, 
neputând exista 
fără trup,  
tot ce atinge 
se preface în umbră 
dar și umbrele, 
în mijlocul zilei, 
se rup.  
Cineva, se pare, 
va ascunde în noapte, 
țipătul, ca o chemare 
de lup, 
sufletul fiind și el 
tatuat pe o piatră 
din care alte pietre 
se rup... 
Vor cădea stropi de rouă 
pe lespedea albă, 
străinii vor cina cu noi 
prea curând, 
tu vei trece cu aceeași 
strălucire înaltă 
cu care trec petalele 
rupte de vânt... 

Marin RADA – Slatina, România. 
 
 

MOLTIPLICAZIONE  
Il mio nome 
tatuato su una pietra 
che il silenzio 
la porta nel corpo, 
sembra una lacrima 
seccata da tempo, 
da cui altre lacrime 
si rompono, 
Anche l'anima è  
una parte di me, 
che non può esistere 
senza corpo,  
tutto ciò che tocca 
si trasforma in ombra 
ma anche le ombre, 
in mezzo alla giornata, 
si rompono.  
Qualcuno, a quanto pare, 
nasconderà nella notte, 
l'urlo, come il richiamo 
di un lupo, 
anche l'anima è 
tatuata su una pietra 
da cui altre pietre 
si rompono... 
Cadranno gocce di rugiada 
sulla pietra bianca, 
gli estranei ceneranno con noi 
troppo presto, 
tu passerai con lo stesso 
intenso bagliore  
come passano i petali  
rotti dal vento... 

Versione italiana di Rodi VINAU 
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Il vero amore non cerca non parla non grida 
Il vero amore aspetta mentre tu metti i pani sudati nella lavatrice quando il temporale si annoda alla tua anima  
non si fa la tinta non mette la sveglia  
Il vero amore brucia i giorni e cancella le notti l'aria non è mai abbastanza si rompe in mille pezzi  
L'amore non fa ridere allaga assottiglia i tuoi sorrisi affila i coltelli nella tua carne  
Concentra e deconcentra sorveglia la pazzia ha dei scatti infila il dolore  
Eccolo che viene strisciando il dolore dai capelli 
Che vita ci dona questo serpente amore… 

Olimpia DANCI – Milano, Italia. 
 
Adevărata iubire nu caută, nu vorbește, nu plânge 
Adevărata iubire așteaptă în timp ce-ți pui rufele murdare  în mașina de spălat în timp ce furtuna se înnodă cu sufletul tău 
Nu se vopsește nu-și  pune ceasul să sune 
Iubiea adevărată arde zilele și șterge nopțile, aerul nu este niciodată îndeajuns se rupe în o mie de bucăți 
Iubirea nu te face să râzi inundă îți subțiază zâmbetele ascute cuțitele în carnea ta 
Concentrează și deconcentrează veghează nebunia are niște impulsuri înfiletează durerea 
Iată că vine târâș cu durerea din păr 
Ce viață ne oferă acest șarpe iubirea... 

Versiune românească di Rodi VINAU 
 
 
Sfoara de întins rufe  
Timpul s-a împuținat 
odată cu monezile de argint 
ale bunicii. una câte una, 
papușile au îmbătrânit, oasele li s-au supt 
până ce 
din camera înaltă a copilariei 
nu a mai ramas 
decât o răsuflare prelungă. E liniște. 
Eu nu respir, nu mișc aerul, 
ascult doar secunda prelingându-se 
ca o picatură pe sfoara 
de întins rufe. 

Alice POPESCU – București, Romania 
 
 
 
 

Filo per stendere i panni 
Il tempo è diminuito 
insieme alle monete d'argento 
di nonna. una per una, 
le bambole sono invecchiate, le loro ossa si sono 
risucchiate 
fino a quando 
dalla camera alta dell'infanzia 
non è rimasto nulla 
soltanto un lungo sospiro.  
C’è calma. 
Non respiro, non muovo l'aria, 
ascolto solo il secondo che cola 
come una lacrima sul filo 
utile per stendere i panni. 

Versione italiana di Rodi VINAU 
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII 
Mă caut înfrigurată 
în roua dimineții, 
braț la braț cu ea 
mă urc pe piscul gândului bun 
și-admir răsăritul stufos 
revărsat în coșul pieptului. 
 
Silueta unei păsări în zbor 
îmi transmite un sărut timid, 
aprins de duioșia momentului. 
 
Deodată, dansul neostoit al ploii 
se rostogolește-n clocot 
și-mi sporește emoția 
revederii seninului tăcerii 
plin de cuvinte șlefuite 
de-o minte dichisită. 
 
Deschid fereastra irișilor, 
curg năvalnic privirile calde 
în tempo glasului lăuntric al firii 
și-mi văd umbra în lumină. 
 
Curcubeul dăruitor mă cuprinde, 
ziua înfiorată plonjează 
în buzunarele inimii 
doldora de amintiri vivante 
și vise ardente 

Vasilica GRIGORAȘ – Vaslui, România 

Tremante sto cercando me  
nella rugiada del mattino, 
a braccetto insieme  
salgo in cima del buon pensiero 
e ammiro il sorgere cespuglioso 
riversato nel canestrino del petto. 
 
La sagoma di un passero in volo 
mi manda un timido bacio, 
illuminato dalla tenerezza di questo momento. 
 
Improvvisamente, l’incessante danza della pioggia 
ruzzola in un vortice 
e aumenta l’emozione 
di rivedere la serenità del silenzio  
pieno di parole cesellate 
 da una premurosa mente. 
 
Apro la finestra degli iridi, 
gli sguardi caldi scorrono impetuosamente 
nel ritmo della voce intima dell’indole 
e nella luce vedo la mia ombra. 
 
L'arcobaleno generosamente mi abbraccia, 
rabbrividita la giornata salta 
nelle tasche del mio cuore 
colmo di vividi ricordi  
e sogni ardenti 

Versione italiana Rodi VINAU 
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EPAVA PERFECTĂ 
uneori mă gândesc 
că sunt o mamă ratată 
o epavă ajunsă la perfecțiune 
fixată drept în ceafă 
să-i simtă toți respirația 
și razele toxice 
radioactive marca putin 
nu știu cum naiba să fac 
să nu mă mai cred o handicapată 
că 
uite 
am ajuns aproape pe celălalt mal 
am grade pe epoleți 
aș putea striga fuck-you 
până-mi țâșnește sângele 
pe gură 
singura cameră neînconjurată de ziduri 
unde mi se aude scrisul 

Simona ȘERBAN – Mediaș, România 
 

RELITTO PERFETTO 
A volte penso 
che sono una madre perduta 
un relitto che raggiunge la perfezione 
fissata direttamente nella nuca 
per sentire tutti il suo respiro 
e i raggi tossici 
radioattivi di marca Putin 
non so come diavolo fare 
a smettere di pensare che sono un’incapace 
perché 
ecco 
ho quasi raggiunto l'altra riva 
ho gradi sulle spalline 
potrei urlare fuck-you 
finché il mio sangue sgorga 
per la bocca 
l'unica stanza non circondata da mura 
dove si può sentire la mia scrittura 

Versione italiana di Rodi VINAU 

 

 
"Rondul de noapte" - Rembrandt 
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII 
Valentina TECLICI – Noua Zeelandă 

Libertate, Pasăre-suflet 
Libertate, Pasăre-suflet, 
ideal ușor de strivit, murdărit, 
greu de atins și păstrat imaculat, 
flacără, menținută vie de veacuri. 
Forța și filosofia ta 
transformă gândirea societăților. 
Popoarele cotropite, orașele distruse 
renasc din cenușă 
și se jertfesc din nou în numele tău. 
Ideile pacifiste scrise cu sânge 
sunt, în testamentul tău, stindardul 
lăsat urmașilor moștenire. 
 
Libertate, Pasăre-suflet, 
când aripa ta este speranță 
tehnologia și artele-nfloresc, 
mediul se opune poluării, 
imigranții își riscă viața 
să ajungă la tine. 
Oamenii practică încrezători 
statutul de om liber. 
 
Libertate, Pasăre-suflet, 
când aripa ta este adevăr, 
te văd în zâmbetul oamenilor 
dându-și binețe, 
în puterea de-a alege 
și atrage abundența din Univers. 
În virtutea de-a spune NU manipulării, 
corupției, nedreptății, negativității. 
în virtutea de-a reflecta iubirea, 
în Drepturile Omului 
când sunt respectate. 
 
Libertate, Pasăre-suflet, 
când sunt aripa ta 
port culoarea curajului, 
zborul tău îmi binecuvântează călătoria. 
Iubirea de sine, de semeni, 
de Dumnezeu și toată creația 
n-are piedici și limite. 
Libertate, Pasăre-suflet. 

Freedom, Soul-Bird 
Freedom, Soul-Bird, 
ideal easily crushed, soiled, 
difficult to reach and keep immaculate, 
flame maintained alive for centuries. 
Your philosophy and strength 
transform the thinking of societies. 
Invaded peoples, destroyed civilizations 
reborn from their own ashes, 
and sacrifice on your behalf again. 
In your testament, Pacifist ideas 
written in blood are the flag 
left as a legacy to the World’s descendants. 
 
Freedom, Soul-Bird, 
when your wings are hope 
technology and the arts flourish, 
environment precludes pollution, 
immigrants risk their lives 
to get to you. 
Humanity confidently practices 
the status of being free people. 
 
Freedom, Soul-Bird 
when your wings are the truth 
I see you in people’s smiles, 
greeting each other, 
in the power to choose 
and attract abundance from the Universe. 
 
I feel you in the virtue of saying NO to 
manipulation, corruption, injustice, negativity. 
In the virtue to spread love. 
In Human Rights 
when they are respected. 
 
Freedom, Soul-Bird, 
when I’m your wings 
I’m wrapped in the colour of courage. 
Your flight blesses my journey. 
Love of self, others, 
God and all creation 
have for me no barriers and limits. 
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CE  E  LIMBA  ROMÂNESCĂ? 
Ce e limba românească? 
Frumuseţi ce stau să nască 
Din cuvintele măiestre, 
Ca muşcate la ferestre, 
Dor nestins şi alinare, 
Vechi blestem şi îndurare, 
Leac la inima răpusă, 
Cea speranţă-n Maica pusă, 
Pildă şi proverb ce spune 
Nesfârşita-nţelepciune, 
Chiuitul de la nuntă, 
Taină veche, neştiută, 
Doina plânsă în caval, 
Clipocitul unui val, 
Tolba plină cu poveşti 
Şi iubiri dumnezeieşti, 
Dragostea de neam şi ţară, 
Lacrima din ochi de mamă, 
Nălţătoarea cea iubire, 
Nostalgii din amintire, 
Bucurii prinse-n visare, 
Bocet trist de-nmormântare, 
Viaţa scursă-n veşnicie, 
Tot ce-a fost şi ce-o să fie, 
Harul pus în Eminesc 
Din divinul cel ceresc 
Leac la suflet, alinare, 
Nesfârştă încântare. 

POEZIE 
Mircea Dorin ISTRATE – Târgu Mureș 

DE  CITESC  A  TALE  VERSURI 
Lui Eminescu, Luceafărul limbii române. 
 
De citesc a tale versuri mă-nfior cătând cu gândul 
Spre Măritul, care-ncuget ţi-a turnat dumnezeire 
Şi-n cuvânt ţi-a pus simţire, iar cel suflet miruindu-l 
La ’nălţat peste a noastre, să se facă nemurire. 
 
Tu, în slova-ţi mângâiată pus-ai jalea şi cu dorul 
Şi iubirea să ne urce spre cerescul cel divin, 
Nerăbdarea tinereţii, mări de lacrimi şi fiorul  
Ce să-mbete-a noastre inimi, ca pocalele cu vin. 
 
Mai apoi,  în nopţi cu lună ne-ai purtat prin universuri 
Să ne-arăţi nemărginirea lumilor de-acol’ de sus, 
Cum genuni ce nasc luceferi, înlăuntrul unor versuri 
Tăinuiesc iubiri măreţe, petrecute în ascuns. 
 
Iar pe lacul plin de nuferi tremurând în unduire 
Sub ascunsul unui nour, pe o noapte înstelată, 
La o tânără codană îndulcită cu iubire 
I-ai vândut un roi de stele, pentr-o gură sărutată. 
 
Când în codrul de aramă ţi-ai ascuns copilăria 
În poiana înflorată sub o buză de izvor, 
Ai ştiut că vine-o vreme când te-ncearcă nostalgia 
Şi-ntr-o lacrimă usca-vei fierbinţeala unui dor. 
 
În scurtimea vieţii tale moşii ţi i-ai pus în ramă 
Ca aminte să-ţi aducă de măririle trecute, 
Când pe domnul şi prostimea îi dureau aceeaşi rană 
Şi-mpreună sângerat-au în onoare  şi virtute. 
 
Când te-ai dus din astă lume în vecia ta cerească 
Domnul te-a aprins Luceafăr sus pe boltă-n nemurire, 
Iar în urmă ta lăsat-ai, din ce-a limbă românească, 
Mierea dulcilor cuvinte, să se facă nepieire. 
 
                                       *** 
Când citesc a tale versuri, bobi de lacrimi de pe geană 
Cad pe sufletu-mi ce încă se-ndulceşte cu-al tău vers,  
Şi atunci te văd cu gându-mi ca pe-un sfânt fără prihană 
Ce-nsfinţeşte a sa urmă, colindând prin univers. 
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POEZIE 
Ionuț PANDE – Colonești, Argeș  

Am trecut pe-aici... 
 
Am răvășit pulberile 
din buzunarul timpului; 
 
Funigeii înșiră poalele cerului 
cu înflorituri cenușii. 
Plămânii se scutură de răcnet 
ca un drum bifurcat în balanța 
pașilor cadențați. 
Un făgădău îmbie, 
cu gust de ploșniță, 
simțurile ieftine 
și dintr-un rost sordid, 
am sorbit lacom un lichid verzui, 
care mi-a înăsprit chipul 
până la păcatul adamic. 
Eva e goală și se întinde 
cât drumul nesfârșit; 
mi-am rupt coastele în două 
ca să-i acopăr mirările; 
mi s-a lipit de gât 
dulceața mărului mușcat 
din sânul verde-pârguit, 
iar ochii sinuoși îmi 
aprind linia destinului. 
M-așez în curbă șoselei, 
ca să mă calce îndoielile pe 
dunga visului, dreaptă, neșifonată. 
Timpul a trecut de Eva și Adam, 
s-a oprit în dreptul meu, 
m-a miruit cu parfum de antichități, 
apoi a fugit la Dumnezeu 
ca sa negocieze altă epocă. 
 
Am trecut pe-aici... 
 

 

 
Cineva! 
„În strâmtorări de lut, nemărginite unde!” 
 
Cineva zvârle cu pietre în apa nesfârșită a inimii. 
Și cercuri fug, hăituite concentric de ecoul unui 
gând.  
 
Tot ies flăcăi din mine la hora toamnelor 
încolăcite în strălucirea cămeșilor 
cu broderii de tinereți scornite, 
când nopțile se trag tot mai aproape de 
respirația șuierătoare și fierbinte a ciulendrei. 
Mă cheamă ielele-n pădurea de smaragd, unde 
poiana cu ciripit pe poale mă-mbracă în căpriori 
cu coarne răsucite printre înflorituri de stele. 
 
Ziua asta ruginită care s-a închis peste 
cătușa Fiarei! Da, da, a Fiarei... 
 
Și când a scăpat, a fugit, a fugit, 
a fugit peste lunci cu miezul verde 
s-a adăpat din toate izvoarele crestate-n piatră; 
acolo unde a privit, la margine de gând, 
cerul era mult mai albastru, apoi cărarea 
s-a strâmtat... s-a strâmtat deodată, 
era doar un oftat! 
 
Așa... așa îmi alergi prin inimă 
că nu mai are timpul sânge 
să-ți croiască alte poteci! 
Așa îmi alergi! 
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POEZIE 
Dorina CARP NENICI – Huși 

REFLECȚII TĂCUTE 
Prin urechi de gând 
se strecoară ceasuri 
cu ore neumblate 
ce vor să evadeze-n repaos...  
Timpul rămas,  
cu picioare de plumb, 
își caută aripi să zboare  
în  noapte  
când sufletu-mi tremură foc  
de netimp, 
și-n inimă îmi fluieră vântul 
cu vremi obosite 
de ploile- abstracte. 
Prin urechi de gând, 
reflecții tăcute îmi picură 
depărtări ce mă tulbur...  
și poate că somnu-mi va deschide  umbrela 
sub care pot 
să-nchid ochii visând, 
pentru că 
nu mai am timp  
de ceasuri 
cu ore neumblate 
care vor 
să evadeze-n repaos... 
când depărtarea 
vreau să-mi apropii - 
curând. 
 
FEBRĂ 
Am scos cuvinte din febră,  
le-am ars într-un poem 
și gându-mi aiureză ..  
Poate că sufletul se va bucura 
când poezia va trece  
dincolo de cuvinte... 
Acum, 
la marginea serii,  
un ochi de cer 
va închide amurgul în noapte... 
 

 
CINE SUNT EU 
Sunt o scânteie  
din miliardele de galaxii 
și am căzut  aici  
doar pentru o sclipire... 
 
N-am nicio destinație  
cu a mea știre  
în lumea 
care mi se pare mare 
unde și timpul stă-n genunchi  
spărgând clepsidre 
pentru a mea nemărginire...  
Cine sunt eu 
acea scânteie?  
doar o sclipire de lumină  
din galaxiile tăcute  
purtată pe aripa unei stele căzătoare... 
 
Printre cărări lactee 
lăsând parfumul meu galactic 
stârnesc fir de lumină rece peste  curcubee  făr-
asemănare.  
Cine sunt eu? 
cobor sau urc în ludic zbor 
m-așez pe-un capăt de neant 
atât cât sunt sclipire... 
 
Și-apoi topită de cădere prin mii de ani lumină  
îmi pierd firava urmă  
în lumea asta 
care mi se pare Mare.... 
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POEZIE 
Nicolae DOFTOREANU – București 

 
TANGOU SPECIAL 
 
Motto 
Ajută-mă, Doamne să mai iubesc, 
Nu-mi lua răsăritul de soare din mine! 
Ajută-mă, Doamne! – Doina Bârcă 
Simfonia gândurilor mele – Editura Fast Editing 
2019 
 
Trimite-mi DOAMNE tot ce vrei, 
Ba chiar mă ceartă cu temei, 
Dacă tu crezi că am greșit, 
Dar nu-mi lua pofta de iubit! 
 
Trimite-mi gânduri colorate, 
Nu cenușii și supărate  
Trimite-mi vise de copil, 
Nu cele-n care pierd subtil 
 
TRIMITE-MI....fiindcă pot să-ndur, 
Acum,...când m-ai făcut matur 
Și simt cât ești de-adevărat, 
În tot ce mi s-a întâmplat! 
 
Dar,  DOAME SFINTE, dă-mi și-un sfat: 
Să stau cuminte-n propriul pat 
Şi cu destinul să mă-mpac, 
Sau să m-arunc între femei?! 
Voi face asta dacă vrei. 
 
Trimite-mă-n groapa cu lei  
Dar viața nu vreau să nu mi-o iei 
Fiindcă-n momentul de sfârșit 
Vreau doar să simt că am trăit 
Şi-n special...c-am fost iubit!! 
 

 
 

 
TANGOU RECONVERTIT 
 
Motto 
Lacrima/nu plânge niciodată 
Ea cunoaște zâmbetul 
Lacrima nu plânge – Alexandru Ciocoi 
111 Poeme alese-Editura Betta 2015 
 
Mă aştept, uneori,  
 să-mi mângâie vântul amintirile 
Și să de la o parte șuvițele timpului scurs 
Pentru a putea să-ți recuperez privirile. 
 
Mă gândesc, alteori,  
 că-i rău să fac la memorie recurs  
Fiindcă nimic nu doare-n lume mai tare 
Decât să vezi cum, propria ta speranţă... moare! 
De-aceea cred nu este bine să lăsam să ne intre 
Prea multe în minte... 
Nici măcar timpul,  
 care este cel mai grozav războinic, 
Ce, când nu ne poate distruge ca ornic, 
Schimbă lucrurile tăcut, 
  de ajung de nerecunoscut, 
Punându-ne să ne opintim cu spatele la vid 
Disperați să ne menținem trecutul!  
Modifică  și dărâmă tot! 
Și totuși,... 
 Adeseori, lasă să scape iubirile tainice, 
Recuperate din amintirile trainice 
Ale supăratelor priviri din dragostea profundă, 
 ...ce nu-i nici umbră şi nici undă,  
În lipsa sentimentului nestăpânit 
Gândit mereu ca dor reconvertit! 
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CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
CLUBUL DE POEZIE ,,CRISTIAN SIMIONESCU” 

Grupaj realizat de Dorina Stoica 
 

,,Stai în umbră și așează-l pe celălalt în lumină!” 
La zilele Culturale ale Bârladului din luna mai, a.c, în cadrul Centrului ,,Mihai Eminescu”, în 

prezența invitaților speciali: cunoscuta poetă din Galați, Angela Baciu și poetul Liviu Apietroaiei din Iași a 
fost lansat și Clubul de poezie ,,Cristian Simionescu” ce și-a propus prezentarea activitivității și a evoluției 
unor poeți contemporani consecvenți în promovarea creațiilor lor și care prin efort personal considerabil au 
ieșind din anonimat, a unor poeți în devenire, stimularea lecturii de poezie și încurajarea perfecționării 
scrisului acestora.  

,,Stai în umbră și așează-l pe celălalt în lumină”. Aceasta este deviza clubului de poezie, moderat și 
coordonat de poeta Dorina Stoica. Clubul se întrunește lunar și a avut deja trei întruniri la care au fost 
invitați poeții: Mihaela Gudană din Ghidigeni, Mihai Sultana Vicol poet bârlădean stabilit în Suceava și 
Mihai Apostu, poetul bibliotecar din Dodești-Vaslui.  

Cu speranța că această lăudabilă inițiativă va rezista și va avea rezultate conform așteptărilor și 
chiar peste așteptări, precum și sprijin din partea, autorităților locale, dorim succes, viață lungă clublului și 
poezie de calitate.  
 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Dorina STOICA – Bârlad 

VIN ȘI MĂ DUC 
frunză călătoare prin anotimpuri, 
nisip la țărm de durere, 
boare de vânt, cu mâinile sprijinite  
de cer sunt o cruce la răscruce. 
Dincolo de mine e atâta pace, 
atâta așteptare, atâta mister. 
Vin și mă duc. 
 
Ciugulesc firimituri, bucurii, tristeți, 
habar nu mai am dacă lumea  
în care trăiesc e reală sau virtuală. 
Mi s-a dat clipa s-o risipesc, 
mi s-a dat visul ca să zăresc veșnicia, 
mi s-a dat astăzi să pot fi mâine 
și credința ca să râvnesc Raiul. 
Unde vreau să ajung? 
 
Tremurândă această dimineață, 
răscolitoare prin amintiri, ca o salcie  
plângătoare pe maluri de timp, 
întind mâinile către cer. 
Cine sunt? 

SUNT MISTER! 
Sunt rugă-ndreptată zilnic spre Tine 
Cel  ce ai grijă și-Ți pasă de mine. 
Sunt strigăt, chemare, mister 
sunt praful de stele  venit din eter. 
 
Spre forme celeste mă-nalț ușoară, 
nici o durere nu mai poate să doară. 
Mă fac Lumină, muzică, viers, culoare  
sunt firul de praf din raza de soare, 
 
ploaie venită la vreme de secetă, vânt, 
prin harul divin devin viers, Cuvânt. 
Ușoară ca fulgul mă-nalț către stele, 
Te caut, Te caut bezmetic printre ele. 
 
Cu speranță ridic ochi-n lacrimi spre cer 
“știu că nu știu nimic”, totul este mister. 
După Chipul și-asemănarea Ta, cel de sus 
ai făcut om și peste TOATE mai mare l-ai pus! 
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 CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Mihai SULTANA VICOL – Suceava 

 
* 

Viața și moartea sunt două surori gemene 
Moartea-i egală veșniciei 
Viața-i secundă într-o furtună 
 
În cel ce iubește se surpă zădărnicia 
Așteaptă mereu să-l ajungă din urmă 
Trecutul unei pierdute iubiri 
 
Inima ta e pecetluită de uitare 
Nu mai are nici o tresărire 
Când moartea-i răsfață numele 
 

 
* 

Inima mea și-a luat  
Libertatea să te iubească 
Să înfrunte moartea 
Pentru un sărut din dragoste 
 
Să se lase în voia năprazniciei 
Furtuni stârnite de prăbușirea 
Raiului cu lumea lui cerească 
 
Sângele mi-i sălbatic 
Aruncă flăcări pe rug 
Timpul e cutreierat 
De fiara morții  
(din “De după iubire”-Edit. Opera Magna-Iași 
2018) 
 
Voiam să-ți spun că te iubesc 
Vinovatul sclav stârnit  
De patima iubirii 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Mihaela GUDANĂ – Ghidigeni, Galați 

DESEN LUNG 
Eu întâi am desenat nașterea. 
Țipătul și aerul, care-mi erau date, 
au curs pe pagina începutului. 
Apoi, șotronul și picioarele desculțe, 
somnul de la amiază 
și ninsoarea așteptată, 
ghetele bune pentru lunecuș. 
Am desenat cuvinte și portative cu glas, 
primele inimioare le-am desenat  
în nuanțe emotive. 
Am desenat și un cerc de aur, mai târziu,  
și luna care lumina scâncete neștiutoare, 
primele cuvinte  
și altfel de tinerețe frumoasă. 
Albul devine dominant 
în desenul părului. 
Am conturat în suflet moartea altora. 
Pentru a mea nu am culori.  

 
 
 
 
VINDECARE 
Ca să te vindeci de boală  
trebuie să te întorci  
acolo unde îți sunt rădăcinile sufletului.  
Ușile bătrâne ale locului  
au zăvoarele timpului în așteptare,  
doar să le faci să scârțâie  
când te întorci.  
Leacuri nevăzute devin tămăduitoare.  
Poate de asta, oamenii,  
când se apropie de bătrânețe,  
se întorc la locurile natale.  
Se duc să-și ducă sufletele obosite  
de călătoria prin viață. 
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CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Lili GOGA – Bârlad 

ZIDUL MORȚII 
fiecare copil era un acumulator  
stoca fără doar și poate cantități neutilizate  
de adrenalină în mod aleatoriu  
eliberându-le când bâlciul venea în oraș  
pe atunci nu era despre fum mititei sfârâind  
pe grătare electrice alături de cărnuri expirate al căror mesaj  
olfactiv mijlocea circulația mărfurilor  
 
nu 
pe atunci era despre mașinele bărcuțe căiuți 
iuju lanțuri iluzioniști stătuți    
deși cel măi realist mod de-a înfrunta viața era în valurile dunării. 
roata se-nvârtea în vârf îi lucea becul ca un șist  
și când nimeni nu s-ar fi așteptat Pac! urca sau cobora  
ca și golul din stomac.  
 
toată distracția avea o notă de tern  
îmbrăcat în discreția colbului furat dintr-un western  
încât când nu gândeai trecea insesizabil …  
zidul morții era pentru orice ludofil un fel de legendă urbană  
mergeai și tu acolo fără discuții fără sclifoseală …  
 
pe după o prelată murdară îmbiat de vocea stridentă  
amplificată de-o goarnă  
intrai în plin întuneric îmbibat de miros a paie și înțepător a cal  
te trezeai cum necum prins în acel ritual 
al unui captatio benevolentiae vulgar  
erai un copil curios ce nu înțelegea iluzia  
prin care lucruri apar și dispar porumbei  
pălării iepurași speriați și țigări  
moment insolit precursor de curaj  
 
zidul morții era doar peretele alb  
transpus circular etaj cu etaj,  
ca și ochii curioșilor – așteptau – un doi sau poate în zadar –  
și deodată cascadorul echipat urcat pe motocicletă  
începea să alerge mai mult să plutească pe zid  
ai fi zis suspendat de-un elastic precum o bilă-n balans  
nepermițând un salt fals  
 
nu știu dacă aplaudam  
știu însă că-ntr-o astfel de zi s-a ivit un om curajos un leu  
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arăta aidoma mie la fel cei din jur. eu  
îi mai văd și azi când nici urmă de zid circular  
copiii aceia din bâlci sunt curioșii de-acum mai arar  
lupta lor cu misterele vieții i-a făcut cascadori  
pe-o motocicletă stricată  
nici atât uneori  
 
p.s. n-aș putea nota amintirea asta fără să mă amuz  
la plecarea din bâlci tata se tocmea să cumpere un harbuz 
 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Lăcrămioara Iolandina IVAN – Bârlad 

VARA 
Vine iute, se opreşte, 
Vreo trei luni se dichiseşte, 
Este foarte matinală 
Şi pe soare iute-l scoală; 
Faţa şi-o spală cu rouă, 
Pune o rochiţă nouă, 
Îşi schimbă cerceii des 
Cu cireşe pe ales; 
Lanuri ea cutreieră, 
Grâul tot îl treieră. 
Frunza-i verde, iarba-i deasă, 
Toţi găsesc mâncare-aleasă; 
Copiii şi-au pus speranţa, 
Ea rapid le dă vacanţa, 
Când la munte, când la mare, 
La bunici în depărtare… 
Nu ai timp s-o ţii de poale, 
Uite toamna, dă târcoale ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASA MEA 
Măi copile mic și drag, 
Ce ieși pe al casei prag, 
Oare știi să prețuiești 
Casa-n care locuiești ? 
Știi tu oare cât efort 
S-a depus să ai confort ? 
Știi câți oameni au muncit, 
Au sperat și au trudit 
Ca o casă să-și  ridice 
Nici un vânt să nu o strice ? 
Poate că ai tăi părinți, 
Au tăcut și-au strâns cuminți, 
Ban pe ban să aibă casă 
Și copii în jur la masă. 
Nu și-au construit palate… 
Doar o casă cu de toate: 
Cu ferestre către  soare, 
Cu căldură și răcoare, 
Cu un pat moale și lat 
Să nu cazi când te-ai culcat; 
Și când mama-ți face patul 
Îți cheamă și îngerașul, 

Ca-mpreună să dormiți 
Împăcați și liniștiți; 
Iar când vine dimineața 
Și cu apă îți speli  fața, 
La dejun te-ai  așezat. 
Bravo, copile curat ! 
Bea-ți  laptele din căniță 
Și te șterge la guriță; 
Nu fă mofturi și nu plânge, 
Că o vacă pân’ se mulge 
Se șterg râuri de sudoare, 
Toți muncesc ca să crești mare. 
Așa că, eu cred că poți 
Să fii cel mai bun din toți ! 
Să nu strici, și să nu spargi, 
Să nu țipi, și să nu ragi; 
Dovedește că îți pasă 
De tot ce înseamnă casă. 
Bucură-te și zâmbește, 
Tot ce ai tu prețuiește, 
Domnului Îi mulțumește ! 
Că familia-i averea 
Și din ea îți tragi puterea. 
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CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Corina ZUPCĂU – Bârlad 

OGLINDA TIMPULUI  
Oglinda viselor pierdute se-arată 
În marea întrebărilor schimbată, 
Dă frâu la sentimente ce rămân, 
În chinul frământărilor, deșertăciuni! 
Frustrări ce se lovesc aievea 
"Să nu te spargi!" căci altfel vom vedea 
Doar nevoințele trăite-n tinereți, 
Zidite-n tencuiala inimii, săgeți!  
 
Oglinda timpului purtată 
Pe valul amăgirilor se scaldă, 
Tu totdeauna îți păstrezi un colț, 
Pe nesfârșita punte ce o porți 
Și unde ne privim adesea toți, 
Fantastici cum am fost noi ieri, 
Urcând pe un catarg în adieri, 
Ca să simțim că soarele trăiește 
Atât cât noi vom scrie o poveste!  
 
Oglinda timpului, tu strângi 
Atâtea patime ascunzi, 
Atâtea lacrimi ce pătrunzi, 
Tu, în izvorul clipelor te-afunzi, 
Și nimeni fără tine n-ar putea  
Să vadă adevărul pur, sadea, 
Și lacrimi, și surâs, pe brațe porți, 
De la bătrâni, copii, adulți 
În fața ta liber vorbim,  
Iară tu taci, fiindcă poți! 
 

 
NĂDEJDEA  
Din tolba cu săgeți pornite să lovească 
Tornade de cuvinte cu ținta lor lumească, 
Cad frunze tulburate în valsul lor duios, 
Prefac dezamăgirea în clipă cu folos!  
 
Se strâng pe drumul vieții atâtea supărări, 
În inima aprinsă de foc și întristări, 
Scaieții prinși artistic de haina preferată, 
Desprind ușor o ață din care-i croșetată!  
 
Cum firea omenească nu vrea să sufere, 
Se-agață de fărâma de vise ce-i avere, 
Scânteia de lumină se zbate în artere, 
Resuscitând nădejdea lipsită de putere!  
 
Din lava care duce necazuri pe pământ, 
În urmă să rămână doar flori de legământ, 
Din lacrimi adunate, ghirlande după gât, 
O cruciuliță sfântă, nădejdea pusă-n gând! 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Loredana URSU – Bârlad 

 

COPILĂRIE  
Îmi amintesc, copilăria de la bunici, din sat 
Când ne trezeau în zori cocoșii 
Și păsări ciripeau la geam, 
În pomul plin cu mere roșii. 
 
Beam apă dulce de izvor , 
Și ne-așezam adeseori, 
La umbra unor nuci bătrâni, 
Alături de ai noștri buni. 
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Câte povești s-au depănat , 
Din depărtări și de prin sat, 
Cu luna martoră la sfat, 
Până târziu pe înoptat. 
 
Ce gust avea copilăria! 
De lapte dulce și de miere, 
De pâinea caldă de pe masă, 
Și de priviri cu mângâiere. 
 
Eram zburdalnici, năzdrăvani, 
Și liberi și sălbatici, 
Vorbeam cu caii la izvor, 
Și prin câmpii cu macii. 
 
Ne-aventuram în depărtări 
La locuri de scăldat, 
Și-n aluniș ne cățăram, 
La margine de sat. 
 
Privesc, acum în depărtare 
Spre timpul de altadată, 
Același soare îmi răsare, 
Dar nu aceeași soartă. 
 
UNUI PĂMÂNTEAN 
Înger de pază mi-ai fost, 
În clipele mele deșarte, 
Și chiar dacă nu te cunosc, 
Te știu, te stiu de departe. 

 
Te știu de un veac și mai bine, 
Privirea mi-a fost confidentă, 
Iar drumul pe care pornisem 
Era o cărare spre tine. 
 
Stupoare, destin fatalist, 
Sau știu eu ce mistică soartă, 
M-a dus ca pe-un val nefiresc, 
Departe de tine, departe... 
 
Departe sunt azi și am fost, 
Voi fi-n viitor o străină, 
Căci tot ce-am iubit pe pământ, 
Pierdut e într-o lume ostilă. 
 
Am fost doar magnet rătăcit, 
De unica lui relevanță, 
Doi poli pozitivi ce-au plecat, 
Să caute-n viață speranță. 
 
Mi-e teamă de vremea ce vine, 
Mi-e teamă de vântul ce bate, 
Voi fi doar atât cât să-mi fie, 
A ta amintire în toate. 
 
Nu-mi cere la drum să pornesc, 
Nu știu de drumul e bun, 
Cu gândul aproape firesc  
M-apropii de tot ce e scrum. 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Nadia CĂPRIȚĂ – Bârlad 

 

TIMPUL  
Timpul!  
Ce adie sfâșietor prin muguri și toamne!  
Timpul!  
Ce sculpteaz-amintiri în clipele sihastre!  
Timpul!  
Nesfârșită frământare a omului!  
Lumină-mi rostul în a trăi frumos!  
 
Timpul!  
Cel ce rănește  năvalnic visul și zborul!  
Timpul!  
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Cel ce vindecă-n tăcere suspinul și dorul!  
Timpul!  
Tainica dogmă a Domnului!  
Veșnicește-mi clipa în slovele Iubirii!  
 
DESCHIZÂND CLIPA  
Deschizând clipa 
Te-am găsit strigăt,  
Aveai suspine 
Scrise pe gând, 
Lacrimile  
Sculptate în noapte 
Te legănau  
Cântându-ți galaxii.  
Te-am îmbrățișat  
În rugăciunea  
Ce clocotea în suflet,  
Ți-am pârât cerului 
Durerea tăcută,  
Am chemat îngerii  
Să-ți vindece ecoul.  
 
 

Te-aș ascunde  
În anotimpurile noastre  
Să nu mai plângi,  
Te-aș acoperi  
Cu albastru și verde 
Să înflorești  
În primăvară,  
Ți-aș răsări  
Izvor și șoaptă de Rai  
Să fii mugur de munte,  
Să fii joc și trăire! 
 
CĂLĂTORIE LIRICĂ 
Înaintând pe calea poeziei 
Trosneau emoțiile sub fiecare vers,  
Mă-nspăimântau nerostul și neritmul 
Și tresăream la fiecare rimă. 
Pășeam rapsodic pe fiecare stih 
Și încercam să nu-i strivesc măsura, 
Mă-nfiora și oda și pastelul,  
Și-n ale inimii tranșee metrice 
Reinventam ecoul și catrenul. 
 

CLUBUL DE POEZIE „CRISTIAN SIMIONESCU” 
Mirela CHICOȘ – Bârlad 

PE-O VIAȚĂ-N JOS 
Am alunecat pe-un os 
Și m-am dus pe-o Viață-n jos.... 
Os descântat în ochi de Luceafăr și fruze de tei. 
Os răsărit de sub cripta părinților mei. 
 
Clepsidrele picură, Manole zidește. 
Cuvinte se-mplântă-n lut și lutul vorbește. 
Norocu- mi împletește șuvițe în păr. 
Noaptea caută-n zi un strop de-adevăr. 
 
Iisus urcă iar pe Golgota să mai moară puțin. 
Din sângele Lui soarbe un însetat pelerin. 
 
Iuda aruncă în ape cu sute de stele.   
Pământul geme de păcate multe și grele.  

HUȘI-1988 
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SCRIITORUL CARE SFINȚEȘTE LOCUL 
Scriitorii locali sunt cei care, cu trudă și talent,  pun județul nostru pe harta 

culturală a lumii. Vasluiul este văzut prin lumina cuvântului care sfințește locul.  
Azi avem onoarea să o prezentăm pe scriitoarea Dorina CARP NENICI de la Huși. 

Autoarea a scris aceste rânduri de suflet, rupte din viață, pentru revista noastră. Îi 
mulțumim și îi urăm mult succes în lumea cuvântului care zidește și unește! 

 Gabriela Ana BALAN  
 

LUMINĂ PENTRU SUFLET 
 

Mă născusem în Postul din Săptămâna 
Mare a Paștelui în anul 1956. La câteva zile, tatăl 
meu, un om deosebit de sensibil, cu un caracter 
ales, a mers la biserică în noaptea de Înviere să ne 
aducă „lumină”, mie și mamei mele. Iar eu, 
pământeană de câteva zile, m-am gândit: ce-ar fi 
să iau măcar o scânteie din Lumina Cuvântului?!  

Și am luat! 
Și apoi anii s-au înghesuit de-a valma și 

am crescut cântând și jucându-mă cu armonia și 
versul. 

La radio se cântau melodii din repertoriul 
străin și îmi plăceau cum sună dar nu înțelegeam 
ce se spune în viers și atunci am început să 
inventez versuri ca să pot cânta și eu acele 
cântece. Aveam 10 – 12 ani.  

Așa am început să scriu versuri fără să mă 
gândesc că începusem deja să caut prin cuvinte, 
lumină pentru sufletul meu. 

La liceu am avut privilegiul, plăcerea și 
onoarea, de a-l avea profesor de limba română, pe 
cunoscutul nostru poet hușean, Ioan Alexandru 
Angheluș care mă ambiționa și mă încuraja mereu 
să scriu.       

Prima apariție editorială a fost la revista 
liceului „Zorile”. Și așa m-am trezit și membră a 
Cenaclului Literar „Mihai Eminescu” din cadrul 
Casei de Cultură din oraș, într-o lume absolut 
minunată în care începeam să trăiesc cei mai 
frumoși ani ai timpului meu. 

Cunoscusem oameni cărora frumusețea le 
izvora din interior și păreau poleiți cu acel frumos 
care mă fascina și îi priveam ca pe niște îngeri: 
Ion-Gheorghe Pricop, Valentina Teclici, Ana 

Anton... și spuneam: „Voi îngeri ai cuvântului / în 
care cuibărește lumina și iubirea, /flămânzi și 
însetați ades / de răsărit și de apus în mii de sori, 
/ de doruri tainice, de infinit, / de nopți și zile 
sfinte / ce nu încap de multe ori / în șiruri de 
cuvinte”. (ÎNGERII CUVÂNTULUI)  

Începusem să simt frumosul artei de a 
scrie și-mi părea atât de vital... Participam la 
concursuri de creație și recitări unde aveam 
bucuria de a primi și câte un premiu. 

În paralel ne organizam noi, cenaclistele, 
la inițiativa Valentinei, întâlniri literare unde mai 
ascultam și muzică. Și așa i-am cunoscut pe 
George Enescu, Ciprian Porumbescu, Vivaldi... 

Despărțindu-mă de anii adolescenței, 
pășind pe alte tărâmuri ale destinului am constatat 
că scrisul meu devenise DOR. 

Scânteia Luminii Cuvântului m-a luminat 
când am cunoscut-o pe doamna profesoară de 
limbă și literatura română, Luminița Săndulache 
care m-a îndemnat să adun ce am scris. Și așa a 
apărut primul meu volum intitulat 
simplu  „POEZII”, al cărei prefață a fost semnată 
de însăși Luminița Sandulache. 

Clepsidra timpului părea că-și cernuse 
nisipul stelar, eu intrând în penumbra 
incertitudinilor, când abandonasem dorința de 
implicare în arta scrisului, acaparată fiind de 
universul familiei deși din când în când mai 
scriam câte ceva, când nu mă mai înțelegeam cu 
timpul... „Unde să ascund clepsidra? /În ce deșert 
îndepărtat să-i vărs nisipul / în nisip / Sau să o-
îngheț măcar o iarnă/s-adorm cu ea-n același 
anotimp?” (UNDE SĂ ASCUND CLEPSIDRA). 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 59 

 

 

Trebuie să recunosc că în acea perioadă, în 
mine se dădea o luptă în care erau doi eroi: eu și 
cu mine. Eu spuneam că nu voi mai scrie pentru 
că scriam numai pentru mine și mi se părea că 
sunt egoistă că nu o puteam împărtăși... însă în 
mine se auzea vocea fermă a eu-lui meu 
îndrăgostit de poezie care îmi striga că trebuie să 
scriu chiar dacă e pentru mine. ...„Mi s-au uscat 
ochii din rădăcini, / tot născocid urme de pași / 
necălcati, înspre mine”. (MINCIUNA 
TIMPULUI) 

Și am scris. Si am adunat tot ce am scris în 
acea perioadă de neliniște. 

După zeci de ani, la o lansare de carte, 
destinul m-a pus față în față cu tinerețea de mult 
apusă, cu prietenele adolescenței mele Valentina 
Teclici care străbătuse o cale atât de lungă, din 
Noua Zeelandă pentru a-și lansa, acasă, volumul 
Poduri Lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve) 
și poeta Ana Anton revenită și ea de undeva din 
inima țării. Am avut bucuria de a organiza o 
întâlnire de suflet unde am depănat amintiri și 
atunci îngerul meu păzitor a scos Scânteia din 
Lumina Cuvântului care m-a călăuzit; acolo și 
atunci s-a decis editarea celui de-al doilea volum 
„Cu timpul de mână”, volum publicat la Editura 
Scripta manent, Napier (NZ), 2019, cu un material 
introductiv, intitulat „La Huși se naște poezie” 
semnat de poeta Ana Anton, iar coperta și grafica 
de Cornelia Dinu, graficiana din Constanța care 
m-a sprijinit în acest demers cu tot sufletul și care 
nu s-a mai putut bucura alături de mine, pentru că 
în graba sa, a ales drumul spre stele și am dedicat 
acest volum în memoria ei. 

De asemenea am fost sprijinită în 
realizarea copertei acestui volum de domnul 
Ioniță Carmen Angeluș, oameni cărora le 
mulțumesc. Editor a fost însăși prietena mea, 
scriitoarea, poeta, traducătoarea, editoarea, doctor 
în sociologie, Valentina Teclici. 

Bucurie neașteptată de mine, însă atât de 
dorită! 

Ce-mi puteam dori mai mult de atât? 
Acest volum care aștepta fără nici o 

speranță, a avut norocul unor recenzii de exceptie. 

Una din recenzii „CU TIMPUL DE 
MȂNĂ”, O CARTE DE VERSURI CARE MI-A 
PLĂCUT și care a fost publicată în revista Pro 
Saeculum – Constanța, recenzie realizată de 
poeta, scriitoare și critic literar, doamna Diana 
Dobrița Bilea din Constanța, cu mulțumiri din 
toată inima. 

O altă recenzie care mi-a adus mare 
bucurie, fiind chiar o mare și frumoasă surpriză, a 
fost din partea scriitoarei, poetei și criticului 
literar, doamna Vasilica Grigoras, „Caruselul 
timpului în lirica Dorinei Carp Nenici”, căreia îi 
mulțumesc mult, pentru sustinere și încurajare. 

Și nu în ultimul rând „Cronica cititorului”, 
o frumoasă expunere a volumului meu de poezie, 
scrisă de poeta Ana Opran, moderatoare la 
lansarea cărții, care a avut loc, în satul de baștină 
al tatălui meu, în comuna Bălăurești, raionul 
Nisporeni din Basarabia și căreia deasemenea îi 
mulțumesc din suflet. 

Versurile mele mi-au bucurat sufletul și 
atunci când și-au găsit loc în paginile revistelor 
literare Pro Saeculum din Constanța și Parnas 
XXI din Baia Mare. 

În poezia mea, TIMPUL își spune 
cuvântul în toate ipostazele vieții, uneori devenind 
o frumoasă și dureroasă trecere care se transformă 
în DOR. Iar dorul dă viața viselor, care urzesc în 
existența noastră, iubirea sub toate aspectele ei. 

Natura, cu anotimpurile ei care s-au 
derulat în timp are un loc special în poezia mea, 
dar mai ales teama, speranța si iubirea față de 
Dumnezeu care îmi călăuzește fiecare pas. „Dar 
să știți că nu oricine are un talent, dacă nu-l 
îndreaptă spre Dumnezeu, nu are nici o valoare și 
nici o putere”, spunea – Părintele Iustin Pârvu. 

„Va veni ziua, va veni noaptea, va veni 
clipa când cuvintele mele vor adormi în somnul 
nerostirii, al nevederii..., vor intra în tăcere sau 
pur si simplu, nu vor mai exista... 

Celelalte cuvinte vor mai fi scrise sau nu, 
rostite de mine sau nu... Cine știe unde vor 
rămâne în încleștarea vremii?! Însă aceste cuvinte, 
scăpate printre degetele firii sunt aici și vă spun că 
o clipă poate deveni eternitatea, pe care și eu o voi 
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stăpâni cândva și vă voi privi și vă voi îmbrățișa 
cu aceeași dragoste. 

Ceea ce aveţi în faţă, este o zbatere a 
gândului pur, eliberat pe cerul acestor pagini. 

Pentru cei rămași în urma mea am scris 
gânduri, emoții și sentimente”. Acesta este 
MOTTO-UL volumului CU TIMPUL DE 
MÂNĂ. 

„Ca orice om cu - boala nemărginirii-, ea 
urcă, are în sânge dorinţa de a accede continuu la 

o treaptă superioară. Acest fapt va deveni evident 
dacă nu se va opri din scris” - citat din recenzia 
doamnei Diana Dobrita Bilea, căreia îi voi urma 
sfatul și în prezent pregătesc un nou volum. 

Apoi a urmat volumul ECOUL 
STRIGĂTULUI MUT – prefață Vasilica Grigoras 
- Ed. PIM. 2020  

Și nu a întârziat RISIPĂ DE DOR – 
Prefață Constantin Anton – Ed. PIM 2021... 

Dorina CARP NENICI – Huși 
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LIBRĂRIA MERIDIANUL 
Martha EȘANU – Iași 

 
„NATURA VIEŢII”, 

o deosebită colecţie de portrete, flori şi peisaje 
 

Albumul „Natura vieţii”, apărut la Editura 
PIM din Iaşi sub semnătura pictoriţei Eugenia 
Nechita, este o deosebită colecţie de portrete, flori 
şi peisaje ce încântă ochii privitorului şi sufletul 
lui deopotrivă.  

 
 Eugenia Nechita s-a născut la Iaşi, oraşul 
marilor zidiri şi al marilor iubiri, la 9 ianuarie 
1943, în familia Floricăi şi al lui Gheorghe Ivan. 
A urmat cursurile primare şi gimnaziale la Şcoala 
„Petru Poni” şi apoi pe cele liceale la Liceul 
„Oltea Doamna” din Iaşi. În continuare paşii 
Eugeniei Nechita s-au îndreptat spre Facultatea de 
Biologie din cadrul Universităţii ieşene  
„Al.I.Cuza”.  

Ca biolog, şi-a desfăşurat întreaga 
activitate profesională la Întreprinderea de 

Antibiotice Iaşi unde a depus o susţinută muncă 
de cercetare ştiinţifică şi de producţie coordonând 
Laboratorul Secţiei de Micologie şi Probe 
Biologice al cunoscutei întreprinderi ieşene de 
medicamente. A avut ample colaborări cu 
Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, cu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore 
T.Popa” Iaşi - Catedra de Biologie Celulară 
(microscopie electronică), microbiologie, 
virusologie, Facultatea de Biologie-Geografie din 
cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi, colaborări  
din care au rezultat numeroase lucrări ştiinţifice, 
articole, comunicări şi brevete de invenţie 
înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci (OSIM) Bucureşti. 

Pentru rodnica sa activitate profesională şi 
ştiinţifică, doamna Eugenia Nechita a primit, în 
anul 1972, Premiul al II-lea pentru “Creaţia 
Ştiinţifică şi Tehnică de Masă” şi Diploma 
Specială pentru întreaga activitate profesională 
conferită în decembrie 2002. 

După pensionare, Eugenia Nechita a 
început o activitate de creaţie în domeniul artelor 
plastice sub îndrumarea bunei prietene Tamara 
Duca, pictoriţă cu o rodnică experienţă în acest 
tărâm artistic. În album este prezentat portretul 
“Bătrâna” inspirat de această  prietenă, portret ce 
a fost premiat cu Premiul al III-lea de către 
Asociaţia Artiştilor Plastici (AAP). Deasemenea 
şi portretul Părintelui Arsenie Boca, inclus în 
album, dovedeşte talentul artistic al doamnei 
Eugenia Nechita, fapt confirmat de Premiul ce i-a 
fost acordat pentru portrete, de AAP, în anul 
2016. 

Pictoriţa Eugenia Nechita s-a înscris, în 
anul 2011,  în AAP şi a participat la expoziţiile 
organizate de această asociaţie, Din anul 2018 a 
devenit membră a Uniunii Creatorilor de Artă 
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(UCA) Iaşi şi a obţinut diverse Diplome de 
Excelenţă, Diplome de Onoare şi premii pentru 
promovarea culturii române în ţară şi în 
străinătate. 

Referindu-se la lucrările Eugeniei Nechita, 
preşedintele UCA Iaşi,  Calistrat Robu, 
menţionează: „Doamna Eugenia Nechita are o 
predilecţie pentru portret în care dă dovadă de o 
mare măiestrie prin pensulaţii sigure şi distincte 
reuşind să redea emoţii artistice de o mare 
valoare. Dacă ne referim la portretistica istorică, 
Regele Ferdinand şi Regina Maria sunt adevărate 
revelaţii, Generalul Bertholet e surprins într-o 
manieră realistă şi totodată ieşită din canoanele 
academice (…). Doamna Eugenia Nechita face 
parte din acei oameni dăruiţi cu har, tablourile 
dumneaei sunt diverse ca temă în portretistică de 
la copii la figuri mature feminine ori bărbăteşti. Să 
nu uităm de gingăşia surprinsă cu fineţe a 
diferitelor naturi florale”. 

Eugenia Nechita, o pictoriţă talentată 
dotată cu o sensibilitate aparte, cum o 
caracterizează scriitoarea Corina Matei Gherman, 
a participat la numeroase expoziţii de grup şi 
colective , Saloane de Primăvară şi Toamnă 
organizate de AAP Iaşi din 2012 şi până în 2019 
şi de UCA Iaşi în 2018-2019. Totodată are 
numeroase lucrări în colecţii particulare din 
România, Franţa, Germania, Norvegia, SUA. 

În prefaţa albumului “Natura vieţii”, 
pictorul Mihai Coţovanu notează: „Eugenia 
Nechita ca autodidactă în pictură cu o vocaţie 
sinceră, pasiune pentru frumos, pentru şi prin artă, 
pasiune descoperită după vara vieţii, are un 
parcurs natural iar pictura devine ca o taină a 
sufletului manifestată prin a picta ceea ce îşi 
doreşte. Astfel a realizat diverse lucrări după 
diverse imagini, conturând diverse portrete în care 
s-a evidenţiat faptul că stăpâneşte desenul, lumina 
şi umbra, căutând să redea expresia sufletească a 
portretelor pictate. Remarcabil este portretul 
Reginei Maria unde a surprins atitudinea de 
candoare meditativă, pentru responsabilitatea care 
apasă pe umerii ei”.   

 
Cu deosebită dragoste, stimă, onoare, 

respect şi gratitudine, conf. univ. dr. Cătălina Iulia 
Săveanu subliniază în însemnările din prefaţă: 
„Caracterizată printr-o meticulozitate rară, cu un 
extraordinar simţ al detaliului, naratoare prin 
talentu-i cultural, pictoriţă prin talentul vocaţional, 
cu pasiune şi perseverenţă a realizat lucrări 
remarcabile cu flori, peisaje, portrete. Este de 
remarcat talentul ei pur dat de dăruire şi de 
complexitate umană”.            

Biolog meticulos şi pasionat, înzestrat cu 
mult talent, cu un pregnant simţ al culorilor şi al 
redării gingăşiei figurilor omeneşti, care a privit 
îndelung universul vieţii prin lentilele 
microscopului, pictoriţa Eugenia Nechita ne-a 
dăruit un album încântător, un buchet minunat de 
frezii, trandafiri şi panseluţe împachetat în istorie 
şi spiritualitate. Reuşitele portrete şi peisaje 
incluse în album sunt străbătute de un fluid 
magnetic ce atrage admiraţie şi conferă un 
sentiment plenar de bucurie vizuală. 
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LIBRĂRIA MERIDIANUL 
Nicholas DIMA – USA 

 
OSTATEC ÎN PROPRIA ȚARĂ de ION IOVCEV 

Editura Universul Academic, Bucureşti 2022 
 

…O mărturie zguduitoare scrisă cu talent 
şi dăruire sufletească de un compatriot de dincolo 
de Prut; o carte care se citeşte pe nerăsuflate şi pe 
care o recomand tuturor; o mărturie-document 
care ar trebui studiată în toate şcolile din ţară!  

Mult timp am crezut că etalonul suferinţei 
îl găsim în închisorile comuniste. Când au apărut 
însă mărturiile celor care au supravieţuit 
deportărilor în Siberia, m-am cutremurat 
descoperind soarta înfiorătoare la care au fost 
supuşi fraţii noştri Basarabeni şi Bucovineni. 
Acum, citind cartea lui Ion Iovcev, îmi dau seama 
că noi românii am avut o soartă de martiri. Toţi 
am fost răstigniţi pe crucea lui Iisus. Mulţi îşi 
continuă şi azi martiriul. E cazul confraţilor din 
Transnistria. 

Supravieţuim de două mii de ani în pofida 
năvălirilor care au trecut peste pământul ţării. De-
a lungul istoriei, ruşii au vrut să ne desfiinţeze şi 
ca ţară şi ca neam. Şi nu au fost singurii. În cartea 
În Umbra Europei, Robert Kaplan afirma (ca de 
altfel şi alţi scriitori), ca însăşi existenţa noastră 
reprezintă un miracol. Am supravieţuit, dar aşa 
cum am scris în cartea Românii şi România, nu 
este suficient. Trebuie să învingem. Fratele Iovcev 
ne arată că putem învinge. O dovedeşte liceul 
românesc Lucian Blaga din Tiraspol. 

Ion Iovcev s-a născut în perioada sovietică 
într-un sat din Basarabia. Tatăl său, deşi de 
origine etnică bulgară, învaţă la o şcoală 
românească şi devine mare admirator al 
României. Mama sa are rădăcini adânci 
româneşti. Amândoi sunt basarabeni. De la tatăl 
său, autorul a învăţat să fie integru. De la mama 
sa, a primit cei şapte ani de acasă pe care i-a 
purtat cu cinste toată viaţa. Ion creşte în satul 
natal cu limba maternă româna, dar la şcoală e 
obligat să folosească alfabetul cirilic şi să se 

declare moldovean. Studiile superioare le face la 
Tiraspol, oraş comunist şi rusificat. La 
universitate se specializează în fizică şi 
matematică şi ajunge profesor de şcoală şi ulterior 
director de liceu. În acea perioadă începe şi lupta 
pentru identitate. 

 
Pe fundalul luptei pentru identitate 

lingvistică şi etnică, autorul ne prezintă o frescă 
socială a vieţii din anii târzii ai Uniunii Sovietice, 
când oamenii nu mai erau arestaţi în mod automat, 
dar zbuciumul de zi cu zi pentru supravieţuire era 
acerb. Ca student, Ion pleacă în fiecare vacanţă să 
muncească fie în Kazahstan, fie în Siberia or în 
Munţii Altai, unde descoperă lumi diferite şi 
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cumva paralele celor oficiale. Condiţiile sunt 
foarte grele, dar pentru a se întreţine, a trebuit să 
muncească. Despre Siberia, unde întâlneşte şi 
deportaţi din Basarabia, el scrie: „Am traversat 
Siberia, am văzut cum trăiesc localnicii şi am 
înţeles că Moldova este un loc rupt din rai.” (p. 
60). Poate aşa se explică de ce ruşii ţin cu dinţii de 
Basarabia. 

Dezmembrarea Uniunii Sovietice şi 
independența Moldovei, le aduce noi speranţe 
basarabenilor şi dorinţa reunificării cu ţara. Am 
trăit personal acele momente pentru că în 1989 mă 
aflam la Chişinău ca reporter al Vocii Americii şi 
pentru că ulterior am revenit de mai multe ori în 
Basarabia şi am fost în vizită şi la Tiraspol. 
Evoluţia firească pro-română a evenimentelor a 
fost însă blocată. Şi totuşi, Chişinăul a adoptat 
alfabetul latin şi a militat pentru limba română. Pe 
de altă parte însă, la instigaţia Moscovei, 
autorităţile din Tiraspol au declarat independența 
zisei republici nistrene şi au declanşat un efort 
perfid de rusificare a românilor moldoveni. 

Ruşii sunt îngroziţi de ideea ca moldovenii 
sunt români. Autorităţile din Tiraspol resping cu 
îndrăcire adoptarea grafiei latine în şcolile 
româneşti din Transnistria. Ele cer imperativ ca 
limba să fie scrisă în grafie cirilică şi să fie numită 
„moldovenească”.  Şi aici începe tragedia de peste 
30 de ani descrisă de Ion Iovcev, care luptă pentru 
menţinerea românismului... Dumnezeule mare, 
câtă  ipocrizie! De ce se tem ruşii? Ce fel de 
oameni sunt ei?  

La scurt timp după proclamarea 
independenţei Nistrene, Moscova trimite la 
Tiraspol cazaci şovini şi înrăiţi, infractori eliberaţi 
din puşcarii şi diverşi indivizi dubioşi. Îmbrăcaţi 
în uniforme de camuflaj, aceştia patrulează 
înarmaţi pe străzi şi intimidează populaţia. În 
acelaşi scop de intimidare a populaţiei moldo-
române, autorităţile de la Tiraspol au înarmat şi 
elementele criminale locale. (p. 81) În consecinţă, 
Transnistria rămâne suspendată între un trecut 
Marxist, o Rusie expansionista, o Moldovă 
neputincioasă şi ambiguă şi o Românie distantă, 
care ea însăşi se zbate să iasă de sub controlul 
fostei securităţi.  

Metodele de intimidare ale KGB-ului din 
Tiraspol sunt draconice şi variază de la ameninţări 
până la asasinate. În luna mai 1992, Alexei 
Conovalev, vice-primar al satului Caragaș, 
îndrăznește să înalţe tricolorul românesc pe 
clădirea primăriei. La scurt timp după aceasta, 
Alexei dispare şi de abia în octombrie i se găseşte 
trupul, aruncat într-o fântână abandonată. În 
paralel, şcolile româneşti sunt continuu 
ameninţate şi timorate. La şcoala din Grigoriopol, 
de exemplu, un cazac în uniformă militară, intra 
într-o clasă şi împuşca rând pe rând toate cele 26 
de litere ale alfabetului latin, afişate pe un perete.   

Autorităţile din Tiraspol au făcut orice, 
susţine Iovcev, „pentru a trezi ura împotriva a tot 
ce este românesc şi împotriva populaţiei din 
dreapta Nistrului.” (p. 93) Cu un profund simt 
misionar, Ion Iovcev nu se lasă însă intimidat şi 
îşi continuă munca de educator. Şi face acest lucru 
timp de 30 de ani, fără compromisuri şi fără să 
renunţe la limbă maternă şi la programă analitică 
românească a şcolii. Iată ce scrie el la pagina 97. 
”Limba romana îmi este leagăn deoarece am 
primit această dragoste de limbă de la părinţii 
mei, de la mama şi tatăl meu care au învăţat în 
perioada interbelică în şcoala românească.” 
Apoi, continuă el… “Când după 1989 am trecut 
pentru prima dată Prutul, în pofida propagandei 
oficiale, am înţeles că suntem acelaşi popor, 
acelaşi neam, că vorbim aceeași limbă.” 

Propaganda oficială promovată de 
Moscova a sucit totuşi minţile multor locuitori din 
Transnistria. Numeroşi ruşi din zona au profitat de 
ea, deşi nu toţi au fost adepţi ai politicii 
separatiste. În acelaşi timp, unii romani 
basarabeni au trecut de partea inamicului şi s-au 
purtat câineşte cu proprii lor fraţi. Autorul ne 
oferă nominal asemenea exemple. În cea ce  
priveşte soarta romanului de neclintit al lui Ion 
Iovcev, citez dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-
o recent: „Am fost ameninţat cu moartea la 
telefon, chemat pe la procuratura separatistă, pe 
la tribunale, am fost scos din casă, băgat într-o 
mașină și amenințat cu moartea, băgându-mi o 
grenadă la piept... Numai Dumnezeu știe cum am 
fost salvat.” 
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În ce priveşte şcoala pe care a condus-o, în 
decursul anilor, aceasta a fost devastată de două 
ori. Iată ce scrie autorul: „Prima devastare a avut 
loc în luna octombrie 1994, iar a doua, cea mai 
sălbatică, a fost organizată și îndeplinită la 15 
iulie 2004.” …Vandalii au spart uşile, au devastat 
mobilierul, au avariat instalaţiile electrice şi ţevile 
de apă, au confiscat arhiva, au ars cărţile în limba 
română, au spart ferestrele... Aceiași vandali au 
smuls icoanele de pe pereți împreună cu portretele 
marilor noștri clasici Eminescu şi Creangă…  
„Doamne!  (se întreabă autorul), de ce atâta 
răutate în lumea asta?” (p. 165). 

Ion Iovcev, împreună cu profesorii, 
părinţii şi elevii şcolii, obţin totuşi ajutorul fraţilor 
din Moldova şi România şi refac liceul care îşi 
reia misiunea. Apoi, în 2007 are loc ceremonia de 
decernare a diplomelor de bacalaureat a primei 
promoţii a liceului Lucian Blaga din Tiraspol. 
Absolvenţii se prezintă la ceremonie cu fruntea 
sus, dar nu vor uita niciodată prin ce au trecut 
pentru a-şi menţine dreptul de a fi români şi 
eventual de a se reuni cu ţara, aşa cum s-a făcut în 
1918. În această idee, Iovcev mărturiseşte că a 
sperat că unirea se va repeta în 2018, dar nu a fost 
să fie. „Unirea nu s-a împlinit încă,” scrie el la 
pagina 233 adăugând, „Nimeni nu va putea 
întoarce roata timpului şi mersul istoriei. 
Numărătoarea inversă a început...” Personal, aş 
vrea ca acest crez să răsune puternic în special în 
parlamentul de la Bucureşti. Reîntregirea 
României se va împlini!  

Între timp, liceul românesc Lucian Blaga 
a dobândit respectul multor oameni cumpătaţi şi 
cu bun simţ de alte naţionalităţi din Tiraspol. Un 
medic de etnie rusă, vine să-şi înscrie fiul la liceul 
Blaga. O tânără mamă de origine bulgară şi cu soţ 
ucrainean doreşte şi ea să-şi înscrie copilul la 
acelaşi liceu... Când ai demnitate şi eşti integru te 
respectă şi inamicii! 

Trecând prin numeroase încercări, autorul 
e frământat de multe gânduri filozofice, dar şi 
practice. El scrie că „regimul de la Tiraspol vrea 

ca românii din stânga Nistrului să îşi uite 
rădăcinile, să uite de unde provin, cine le sunt 
strămoşii … să distrugă cuvântul românesc” . 
Dar, adăugă el, „La început a fost Cuvântul şi 
cuvântul este însuşi Dumnezeu. Nu se poate 
distruge o limbă cu kaleshnicovul… deoarece 
cuvântul nu este material, cuvântul e sfânt, e 
spirit, e suflet, iar sufletul este nemuritor” (p. 
250). Şi tot autorul continuă pe un ton realist, dar 
plin de speranţă: „Nu e totul perfect în România, e 
rău şi la Chişinău, dar în Tiraspol, în regiunea 
transnistreană, e iadul pe pământ…” (p. 240). În 
semn de recunoştinţă, prietenul său ardelean, 
poetul Ion Alexandru, îi spune cu lacrimi în ochi 
„Voi sunteţi martirii neamului.”. Aceste cuvinte, 
mărturiseşte fratele Ion, „m-au încurajat şi m-au 
întărit.” 

L-am cunoscut şi eu pe regretatul poet. De 
altfel, am avut deosebita satisfacţie să găsesc 
printre susţinătorii lui Iovcev şi alte personalităţi 
din Chişinău, cu care m-am împrietenit şi pe care 
le-am prezentat la Vocea Americii: Alexandru 
Moșanu, Gheorghe Ghimpu, Nicolae Dabija, 
Vasile Șoimaru, Grigore Vieru (poetul care mi-a 
dedicat o poezie), Ilie Ilașcu şi de ce nu, Iurie 
Roşca, cel care ne-a dezamăgit. 

În încheiere, stimaţi cititori, recomand fără 
rezerve cartea Ostatic în propria țară, cu atât mai 
mult cu cât autorul are talent de povestitor, 
disciplină de matematician şi înclinaţii de 
documentarist. Limbajul său este bogat şi modern, 
stilul cărţii este cursiv şi organizarea ei o face uşor 
de lecturat. Miezul descrierilor este însă 
cutremurător. Nu mi-am putut imagina răutatea 
diabolică cu care ruşii continuă să-i persecute pe 
românii autohtoni din Transnistria, pentru ca 
aceştia să renunţe la identitate lor etnică. Dar nu 
mi-am imaginat nici dârzenia cu care fratele Ion şi 
profesorii şcolii, împreună cu elevii şi părinţii 
acestora, îşi apără dreptul de a fi români. Ion 
Iovcev s-a retras anul acesta de la direcţia liceului, 
dar ctitoria lui a rămas la datorie, iar el îşi 
continuă misiunea de român. 
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LIBRĂRIA MERIDIANUL 
Gabriela Ana BALAN – Bârlad 

 
,,DIMINEȚILE DIN TEMPLUL CUVINTELOR” 

(note de lectură contemporană) 
 

 
A văzut lumina tipartului volumul  ,,Diminețile din templul cuvintelor" 

(note de lectură contemporană), editura Rafet 2022,  premiat la Festivalul 
Internațional de Creație literară ,,Titel Constantinescu", cu premiul ,,Alexandru 
Deșliu" oferit de revista Pro Saeculum.  

Cartea cuprinde cronici literare la cărțile autorilor: Alex Rudeanu (in 
memoriam), Ion Mircea, Daniel Marian, Isabela Nicoară, Gabriel Hasmatuchi, 
Daniela Toma, Renate Muller, Valentina Geambașu, Culiță Ioan Ușurelu, 
Lucian Dumbravă, Petruș Andrei, Ștefan Doru Dăncuș, Ileana Adriana Chidu, 
Dumitru Brăneanu, Dumitru V. Marin, Gheorghe Clapa, Marinel Gîlcă, Vasile 
Chelaru, Silvia Cinca, Dumitru Cristănuș, Alexandru Bărcănescu, Dorina 
Stoica, Evra Gart, Ioniță Lucian, Alexia Ema Burneci, Ellise Soltan, Sorinela 
Filomena, Nelu Buța, Iftene Cioriciu (in memoriam).  

Coperta este realizată de Cătălin Simpetru, pictura aparține artistei Nelly 
Vass.

 
 

O lecţie vie de istorie şi cultură 
Dumitru V. MARIN 

,,Prima clasă… Personalităţi de pe Valea Zeletinului”,  
Editura Pim 2014 

 
,,Mişcându-se cu dezinvoltură între Vaslui - Iaşi - 

Bacău - Bucureşti sau Krakovia - Istanbul, Londra - 
Moscova, capabil să fie deopotrivă performant ca 

manager, reporter, operator tv, conducător autor, scriitor, editorialist, monografist, capabil să se dedice 
unor riscante iniţiative politice, om de lume şi în acelaşi timp întreprinzător eficient, Dumitru V. Marin 

ni se propune ca un model de umanitate, deziderabil acum şi, relativ, în viitor ! (,,MARIN 70”) 
 

Mă întreb, mereu în căutare de nou, câte 
cărţi nu am uitat prin colbul vremii, prin sertare 
încuiate ale memoriei, pe etajere prăfuite ale 
bibliotecilor? Volumul mare de tipărituri din acest 
moment ne obligă cumva şi la neputinţa de a citi 
tot, cu părere de rău. În acest tumult am găsit o 
carte la care tot revin ca să imi confirm ceea ce 
ştiam deja sau ca să îmi completez cunoştinţele. Aş 

numi-o din start  ,,o altfel de carte” sau o ,,alcătuire 
muncită” cum o defineşte autorul. 

Vom spune sincer că nu ne ajung hârtia şi 
cerneala ca să punem pe tapet truda, listele, 
locurile şi greaua misiune de documentare a 
scriitorului. Dumitru V. Marin este un jurnalist în 
sensul clasic, de modă veche ar spune gurile rele, 
autentic spun eu acum, aici. Are un CV 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 67 

 

 

impresionant. Sintetizând, am găsit numitorul 
comun al operelor sale: căutarea, descoperirea, 
redarea şi respectarea adevărului istoric şi cultural. 
Fără goană după senzaţional, fără scandalul din 
presa vremii, fără false podoabe doar cu intenţia 
clară de a lăsa o moştenire educativă! 

Departe de mine gândul de a incerca măcar 
să enumăr într-o cronică lista de ,,personalităţi de 
pe Valea Zeletinului” alcătuită de autor. Îmi 
revendic doar rolul de sfătuitor şi vă recomand, pe 
măsura înaintării în lectură, să descoperiţi 
personaje autentice care au sfinţit locul, încă de la 
prima clasă, de la primii paşi îndrumaţi de primii 
dascăli. 

Parcursul lecturii e ghidat atent, în filele 
cărţii sunt căi sigure de acces la informaţie, redate 
cu simplitatea scriitorului care îşi împărtăşeşte cu 
drag experienţa. “După o viaţă… chiar mai putem 
adăuga câte ceva!”, aşa sună primul gând şi 
purcedem la pas  într-o carte pe care, mărturiseşte 
autorul, nu o dedică nimănui, “ca fiecare să ia cât 
şi ce vrea din ea!”. Bine maestre, ridic mănuşa 
acestei elegante provocări şi o să încerc să fur ceva 
şi pentru sufletul meu! Şi iată ce am descoperit în 
final: “Cartea de faţă  urmăreşte nu să distrugă 
vise, ci să le creeze! Nu greşim niciodată, visând!” 
Şi: ,,Ne-am făcut datoria faţă de noi şi faţă  de 
viaţa adevărată”. Datorie de onoare! 

Pentru a înlesni lectura, autorul îşi 
structurează volumul în VI capitole sugestiv 
intitulate: ,,Perle ale coroanei”, ,,Prima clasă 
(valorică) Azi / Noi”, ,,Propuneri pentru evaluare”, 
,,Destăinuiri şi amintiri”, ,,Pentru cei care mereu 
vin”, “Personalităţi de pe Valea Zeletinului”. În 
fiecare capitol respiră oameni ai locului, ai 
momentului. Le-am enunţat în ordine pentru a reda 
exact naşterea acestei cărţi. Este o carte vie cu 
personaje – oameni vii sau oameni rămaşi în 
memoria celor vii. Elevi, profesori, personalităţi – 
nu sunt doar nume înşirate în carte, sunt chiar surse 
de informare. Aceasta este cheia cu care autorul îşi 
deschide drumul în periplul său pe Valea 
Zeletinului, acesta este elementul de noutate pentru 
acest gen de documentare: trimiterea nu se face la 
surse biografice, acte, documente etc ci de la 
oameni înspre oameni, prin viu grai, într-o 

comunicare magistrală. Motivaţia demersului 
scriitoricesc este şi ea demnă de luat in seamă: ,,Să 
dăm anilor viaţă şi viaţă anilor rămaşi”. 

Nu lipseşte materialul biblografic. Sumarul 
prezintă şi harta zonei căreia reuşeşte să îi pună în 
valoare istoria şi cultura. Un rezumat făcut de autor 
ne luminează înţelegerea: ,,Investigaţie socio - 
culturală şi ştiinţifică, pornind de la o realitate 
istorică respectiv absolvenţa unei clase în 1959, 
opera de faţă cuprinde: a) destinul celor 32 de 
absolvenţi cu cele 6 aurifere ale lor, afirmate în 
context naţional şi European (discipline diferite), 
şi b) întocmirea lanţului valoric reprezentativ, cu 
verigi variabil strălucitoare, PERSONALITĂŢILE 
VĂII ZELETINULUI. Prima clasă absolventă a 
ciclului liceal de 11 ani, cu vârfurile ei, e integrată 
până la urmă, unui sistem de valori, izvorâte dintr-
un areal de 7200 km pătraţi, materializate în ţaă şi 
în lume. O cercetare de astăzi, pentru mâine şi 
pentru cel mai sigur viitor”. Omul sfinţeşte locul şi 
cartea de faţă se bazează pe mărturii ale unor 
oameni legaţi cu dragoste de glie. 

Avem peste 300 de pagini cu puls, pagini 
vii care se mişcă în faţa ochiului atent al cititorului. 
O carte la care, spuneam, o să revin fie şi doar 
pentru că paşii mă vor purta pe acele meleaguri 
vreodată şi aş vrea, după ce au reuşit într-un mod 
inedit să îmi stârnească admiraţia şi curiozitatea, să 
îi întâlnesc pe oameni în carne şi oase.  O să redau 
un scurt fragment de dialog spontan şi sincer: 
 

CORNELIA APOSTOL (IAMANDI) 
Reporter: Sărut mâna Cornelia! Bine te-am 

găsit! Te-ai înţelenit aici, la Iveşti - Galaţi, ai o 
căsuţă  frumoasă, o curte ordonată, eşti gospodină 
şi mă bucur. Tu îţi mai aduci aminte de colegii tăi 
de la liceu? 

Cornelia Apostol (Iamandi): Îmi aduc 
aminte de toţi, cu drag. 

R: Ai o viaţă plină. Mi-ai spus că eşti 
mulţumită de ea. De unde izvorăşte această 
mulţumire? 

C. A.: Mulţumirea izvorăşte de la copiii 
care mă împacă, mă respectă şi mă iubesc, 
izvorăşte de la toţi  
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elevii mei pe care îi am aici şi când ies pe 
stradă mă respectă, toţi foştii mei elevi mă iubesc. 

R: Câţi ani ai fost învăţătoare? 
C. A.: Aproape 40 de ani. Am intrat în 

învăţământ de la 18 ani. 
R: Din această generaţie de 40 de ani, ai 

putea spune care a fost cea mai mare mulţumire a 
ta? 

C. A.: Mulţumiri am avut tot timpul, pentru 
că am avut rezultate bune. 

Şi tot aşa întâlnim oameni care nu îşi uită 
obârşia, sunt mândri de ce au ajuns în viaţă, de 
realizările lor. Reporterul, fostul lor coleg le umple 
şi lor inima de amintiri frumoase, ca şi nouă, 
cititorii curioşi care le savurăm din paginile cărţii. 

Ilustraţiile sunt documente valoroase. 
Fotografii cu oameni şi locuri întregesc un demers 
mai mult decât gazetăresc de redare a valorii 
naţionale unui spaţiu geografic restrâns, un loc pus 
de scriitor la mare cinste, cu har, pe harta ţării. 

Dumitru V. Marin îşi înscrie cu majuscule 
numele în categoria celor care respectă spiritul 
sacru al locurilor, valorile trecutului şi lasă o 
moştenire bogată. O dovedeşte dealtfel înteaga sa 
operă strânsă de-a lungul a peste şapte decenii de 
viaţă. 

Nu întâmplător am citat-o pe Cornelia 
Iamandi ci pentru că la un moment dat, ea spune : 
,,Marine, dacă nu erai tu, eram cu toţii uitaţi!” 
Dar, din fericire pentru noi, Marin este… şi va fi! 
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LIBRĂRIA MERIDIANUL 
Al. Florin ȚENE – Cluj-Napoca 

 
ROMÂNUL ILIE SEREDIUC  

PERSONAJ DE ROMAN ÎN FOSTUL URSS 
 
 

Al treilea roman al inginerului Ilie 
Serediuc,(vicepreședinte al Ligii Scriitorilor, filiala 
Iași Nord-Est), intitulat „Cinci ani în delta Volgăi”, 
(Editura  PIM, Iași, 2020 ), apărut  după celelalte 
două romane autobiografice „Am construit pentru 
Sadam” și „În sudul Caucazului”, despre care am 
scris, îl pot încadra, deși considerat de autor ca 
roman autobiografic, în categoria reportajului 
literar, în genul celor semnate de Geo Bogza. 
 Romanul „Cinci ani în delta Volgăi”, cu o 
prefață semnată de Dan Teodorescu, președintele 
Ligii Scriitorilor-Filiala Iași-Nord Est, membru 
UZPR și APSR,, este structurat în opt capitole, 
având fiecare câte un titlu ce sugerează plastic 
evenimentele din diferitele locuri unde a lucrat pe 
teritoriul fostului URSS.Cartea mai cuprinde un 
scurt capitol intitulat „Au scris despre Ilie 
Serediuc” și „Note biobibliografice”, din care 
aflăm că viitorul inginer, ctitor de construcții 
industriale și civile s-a născut într-un sat din 
județul Suceava, urmând Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi“, Facultatea de Construcții în 
perioada 1960-1974. 
 Cartea, apărută în condiții grafice 
deosebite, cu imagini color, se deschide , după 
prefața domnului Dan Teodorescu, cu un reportaj 
literar „Din Caucaz la Caspica” în care autorul 
fixează în timp și spațiu acțiunea cărții sale, după 
dezmembrarea URSS, pe când Ilie  Serediuc se 
afla în Armenia, împreună cu peste o mie de 
constructori, autorul fiind directorul Filialei Arcom 
Armenia. 
 Originile moldave ale autorului au hotărât 
conformația sufletească a scriitorului de azi care 
vibrează la multe denumiri metaforice pe care le 
descoperă și fixează în peisajul Gurilor 
Volgăi.Retrospectiva prin istoria acestor locuri  

crează o atmosferă nostalgică, dar și dinamică 
despre cazacii răsculați ai Donului. 
 Spiritul de observație, studios și metodic îl 
face pe autor că adăste cu gândul în Astrahanul 
petroliștilor ce solicitau urgent locuințe pe care 
muncitorii români le-au construit.Orașul acesta 
așezat pe locul cel mai înalt al deltei Volgăi este 
despărțit de Moscova de 1411 km.Frumusețea 
descrierilor îl fac pe cititor să își imagineze , ca 
într-un film, locurile pline de legendă ce s-au 
născut pe malurile  Volgăi, râul cel mai lung din 
Europa. 
 Oamenii, pe care i-a cunoscut, tradițiile, dar 
și colegii cu care a colaborat directorul Ilie 
Serediuc, sunt personaje care formează prezența 
acea fermecătoare și autentică de  reporter literar, 
în gustul lui Geo Bogza sau Carandino. Omul 
acesta moldav a călcat felurite orizonturi, a trăit în 
chip curios și aventuros, cu un aer slav, scrie 
această carte cu mare pasiune.Romanul este istoria, 
văzută reportericesc, a vieții palpitante de 
constructor într-un spațiu ne cunoscut europenilor, 
o relatare pecetluită de elementul estetic, pe care îl 
are constructorul, practic fiind inventarul vieții 
proprii, memorialistică într-un cuvânt. Pot să spun 
că aceste reportaje cuprinse înt-un puzzle formează 
un adevărat roman,în format,  să spunem, picaresc. 
 Cazarea într-un hotel și mâncarea formată 
din pește proaspăt, siliotka, sturion și caviar, 
stropită întotdeauna cu vin alb și votcă întregeau 
meniul zilei al muncitorilor români ce construiau 
locuințe în delta Volgăi. 
 Bucuria cea mare a constructorilor români, 
descrisă în capitolul VI, era atunci când câte un 
bloc era terminat și beneficiarii acestuia, 
disdedimineață se așezau la rând să primească 
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cheile noilor locuințe, atunci înfloreau pe buzele 
tuturor trandafirul mulțumirii. 
 Și în timp de pace, se pare, că soldații ruși 
sunt vigilenți și controlează actele celor care intră 
în zona Astrahanului, solicitând vize speciale 
pentru românii care le construiau locuințe.Asta era 
democrația comunistă a URSS-ului pe care doreau 
s-o impună și în țara noastră. 
 Descrierea Moscovei, la care a ajuns pentru 
conferințe de specialitate, cu un avion  Tupolev, 
autorul cărții, este amănunțit analizată, în special al 
bulevardelor cu patru și șase benzi pe care circulau 
mai toate mărcile de autoturisme din lume. 

 Cartea se încheie cu multe fotografii color 
ce reprezintă colegi și peisaje deosebite, în care 
scriitorul, ca într-un bildungsroman își caută un 
loc.Romanul este o lungă confesiune, ce cuprinde 
o epocă prin care ea însăși trăiește un regim 
totalitar. 
 În linii generale, literatura lui Ilie Serediuc 
este pe deplin constituită și merită examinări 
profunde, căci prozatorul, reporter desăvârșit, care 
vine din lumea lui Sadoveanu știe să dezvolte în 
măsuri moderne ceea ce era Bogza doar o 
incidentală geografică, înălțând la creația majoră o 
lume ce nu își găsise înterpretul pe măsură. 
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LIBRĂRIA MERIDIANUL 
Vasilica GRIGORAȘ – Vaslui 

 
„HANUL RĂZEȘILOR –  

LETOPISEȚIUL LUI MARIN BEȘCUCĂ” 
OROLOGIU ÎNTRU DEȘTEPTARE 

 
Volumul „Hanul răzeșilor – Letopisețiul 

lui Marin Beșcucă”, publicat la Editura Papirus 
Media din Roman, 2021 este o lucrare de mari 
dimensiuni (1696 pagini). A apărut în Colecţia 
„2021 - Anul Garabet Ibrăileanu, 150 de ani de la 
naştere” – Poesis. Cartea este recomandată de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – 
Filiala „Filip Brunea Fox” Roman & Societatea 
Culturală „Clepsidra” Roman. Adaug și faptul că 
despre „Hanul răzeșilor – Letopisețiul lui Marin 
Beșcucă” s-au exprimat și au emis importante 
aprecieri: Cornel Paiu, Doru Dinu Glăvan, 
Pompiliu Comșa, Ioan Constantin Rada, Gheorghe 
Pârlea, Marta-Polixenia Beșcucă. Am menționat 
aceste informații pentru că girează valoarea și 
însemnătatea acestei scrieri. 

Știind că titlul unei cărți exprimă 
chintesența scriiturii, inevitabil gândul m-a dus la 
ceea ce înseamnă LETOPISEȚ; conform 
dicționarului explicativ al limbii române: „scriere 
veche cu caracter istoric, în care evenimentele sunt 
prezentate în ordine cronologică, cronică”. 
Mergând mai departe pe această idee, mi-am 
amintit de opera marilor cronicari moldoveni - 
Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, și m-
am întrebat: este posibil ca și-n zilele noastre să se 
scrie cronici ale timpului pe care îl trăim? Citind 
textul lucrării,  pot spune că, din fericire, da, este 
posibil acest lucru. Și, da, avem cronicari de 
seamă, asemenea lui Marin Beșcucă. Dovada de 
netăgăduit este acest volum, despre care preotul 
poet Cornel Paiu ne spune: „Conceput în versuri, 
când lirice, când descriptive, „Hanul Răzeşilor – 
Letopiseţiul lui Marin Beşcucă” este o veritabilă 
frescă – culturală, istorică şi socială – a răstimpului 
în care a fost redactat, dar şi mai mult decât atât, 

datorită incursiunilor în istoria şi cultura română şi 
a unor largi popasuri în istoria universală, inclusiv 
în istoria biblică a umanităţii, întreprinse cu 
discernământ, cunoaştere, nestăvilit entuziasm şi 
vulcanic elan creator”. 

 
Autorul corăbian (n.1957, Corabia, județul 

Olt) a orânduit LETOPISEȚIU pe 366 de zile, 
intervalul cuprins între 24 noiembrie 2019 și 23 
noiembrie 2020, alcătuind o suită de tot atâtea 
poeme, prin care prezintă viața actuală a românilor, 
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dar sondează și etalează cu vădit aplomb un 
îndelungat parcurs istoric, reușind cu brio să scrie 
o cronică veridică a prezentului cu incursiuni în 
istoria, religia, mitologia, cultura țării și 
poporului.  Ne aflăm în fața unei lucrări de 
excepție, o creație literară scrisă în spiritul a ceea 
ce a afirmat Tudor Arghezi în „Despre arta 
literară”: „În limbă cuvintele nu stau izolate. 
Dicționarul le dă ordine și explicare. Comunicarea 
ideilor începe cu alegerea cuvintelor. Împrejurări 
deosebite cer cuvinte pe potriva lor.” Așadar, 
„Marin Beșcucă nu stâlcește limba română, cum ar 
afirma unii, ci o împodobește cu straie domnești, 
culege timpului perle din epoci diferite și făurește 
șirag nou, să știe românul ce grai avea muma 
mumei sale și câtă miere curgea în arhaic pe limba 
strămoșului.” (Marta-Polixenia Beșcucă) 

Poetul, asemenea unui răzeș adevărat se 
apleacă, se înclină  cu smerenie în fața vieții, 
simțind și afirmând că „Dumnezeu este! Nimic și 
Niciodată fără Dumnezeu!” Această formulă a 
mărturisirii credinței este un laitmotiv al întregii 
cărți, care începe astfel: „...da, Bunule 
DUMNEZEU, sunt eu, Marin, păcătosul Tău rob,/ 
acela atât de păcătos, că TU, Doamne, TU și numai 
TU mi-ai dat frâiele/ cu care să izbândesc în 
drumul îndemnului dinspre Tine/ și în zi de 
DUMINICĂ!” 

Cu strădanie, Marin Beșcucă, asemenea 
țăranului liber „își clădește singur casa și-și 
făurește sufletul” nu pe un loc viran, nu în vid sau 
în van, ci se bazează în demersul său pe un sprijin 
stabil, puternic, rezistent în timp și spațiu, pe care 
îl invocă: „deja sângele meu simte strigătul de 
luptă al Sfântului Ștefan, Voievodul Cel Mare!/ iar 
răzeșii din mine se vor lupta cu orice opreliște 
scoată, din mine!, Poemul HANUL 
RĂZEȘILOR!// doar așa voi simți cum sufletul 
meu duce flamura-n scânteie/ peste ȚARA 
SUFLĂRII ROMÂNEȘTI, cuprinsă-ntre apele de 
dor românesc,/ Dunăre, Bega, Tisa și Nistru”. 

Letopisețiul lui Marin Beșcucă este un 
tratat de istorie, de teologie, de cultură care ar 
trebui să fie studiat cu mare atenție pentru că astfel 
putem învăța adevărate lecții de viață, prin care 
putem zidi temelia de rezistență a construcției 

propriei vieți și a neamului.  Originalitatea scrierii 
Letopisețiului este de netăgăduit, respiră prin toți 
porii versului și ai cuvântului bine plasat și rostit 
cu temeinicie. În această manieră, autorul 
realizează prețioase cuceriri în arta scrierii, a 
literaturii, vădind concepții și comportament 
specifice răzeșului român. Țăranul înstărit, stăpân 
în devălmășie al pământului moștenit de la străbuni 
a pierdut în timp calitățile și trăsăturile esențiale 
ale omului înfrățit cu pământul din care s-a născut. 
Autorul ne invită la o introspecție și la o revenire la 
adevăratele valori ale neamului. „eu mă conjug 
timpului din convingerea că MISIA mi s-a venit 
dintr-o,/ hai să zic, pregătire în prealabil, simțind 
vâltoarea ei din vâltoarea vieții/ care nu m-a lăsat, 
dar nici nu m-a scos izbeliște până-n cădere,/ când 
TU, Doamne.../ apoi poțiunea s-a venit din bobul 
de rouă, din firul de brumă și din fulg,/ vântul 
spulberând toate iluziile și toate ispitele până-n 
Pragul de acum știut,/ este o formulă nouă pentru 
mine, dar vechiul strigă!/ din tradiția lăsată în... 
vatra părintească, de unde m-am săltat/ 
adulmecând din neștiut-nepriceput Chemarea/ care 
nu mi-a lăsat spațiu gândului,/ ci mi-a frământat 
acest aluat din care m-a dospit...”. 

Stilul riguros, uneori puțin transparent, nu 
se deschide spre facilitate, dar se adaptează foarte 
bine la o povestire a cărei vervă abundentă în 
informații și trăiri. O extremă spontaneitate a 
îngăduit autorului să scrie pasaje de o reală 
complexitate, ceea ce presupune un efort deosebit 
pentru a fi citite. 

Cronica „Hanul răzeșilor...” este scrisă cu 
entuziasmul compunerii îndrăznețe, cu o râvnă 
intelectuală și creativă de admirat. Deși la prima 
vedere pare un vârtej de idei, scrierea este 
concepută cu distincție conceptuală, cu justă și 
profundă rațiune de înrâurire a vieții cu un suflu 
amplu de prospețime. 

Compoziția textului se bazează pe o 
paralelă inspirată între acum și atunci, între aici și 
acolo. Pentru o corectă înțelegere este nevoie de 
atenție sporită în identificarea și interpretarea 
corectă a figurilor de stil, în mod deosebit: 
metafora, paradoxul, aliterația, repetiția… În acest 
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scop, lucrarea trebuie citită pe îndelete, de revenit 
iar și iar asupra textului. 

Evoluția poetului este una din cele mai 
limpezi, expresia chipului său lăuntric câștigă în 
consistență, pe măsură ce inspirația se adâncește. 
Descoperim un lirism strict personal, cu efuziuni 
de înalte și delicate calități scriitoricești, în care se 
împletesc armonios rațiunea și afectul, logica și 
sentimentul, cu efect muzical discret, perceptibil 
doar de cei care sunt pregătiți să asculte, să audă și 
să înțeleagă mesajul poemelor. Numai astfel, 
cititorul descoperă frumosul, binele și adevărul. 

Maniera în care este scris LETOPISEȚIU 
degajă constante revelatoare ale personalității 
autorului cu reale șanse de a se impune în spectrul 
literaturii române la începutul mileniului trei. Prin 
creația sa, Marin Beșcucă se individualizează, iese 
în evidență și se înalță deasupra „proletariatului 
literar” de astăzi, care își înmulțește opera doar 
cantitativ, nu și calitativ. Și acest lucru, în 
condițiile în care societatea n-aduce intelectualului, 
scriitorului decât decepții, neajunsuri și 
înfrângeri.  Oamenii, în general, slujitori ai 
cuvântului cu atât mai mult, se simt în largul lor 
doar singuri, față-n față cu ei înșiși și cu Cerul 
Cerului. Acest lucru poate fi o explicație a 
retragerii autorului, fie și doar pentru 366 de zile în 
HANUL RĂZEȘILOR pentru a medita și a 
descoperi, apoi prin noblețea interioară și iubirea 
față de semeni, să împărtășească și celorlalți, cu 
dorința-i învârtoșată de a reveni oamenii la viața în 
spiritul răzeșului: „Orologiul e frânt din mijloc/ și 
face un parșiv joc de creion pe pendular,/ 
curcubeul îmi cere funicular,/ e prea multă tarabă 
în indigo/ programul de țară e... un mișto!/ 
mulțumescfrumos,/ așa de lung mi s-a părut 
Poetule,/ timpul se rezema pe mine!/ pe obraz de 
timpan părea că-l aud și pe Doctor IFT.../ (poate, 
unde sunt nebărbierit, mi-am zis)/ Orologiul mă 
scormonea în trecut!/ Doamne ajută-mă-n Spirit de 
Răzeș!” 

Aplecându-se asupra Revoluției de la 1989, 
a evenimentelor de la Timișoara și din țară 
neelucidate nici până astăzi sub aspect juridic și 

istoric, revoltat de toate nimicniciile din țară și nu 
numai, „dar Doamne, cât de scump timpul!/ i-am 
pus Acolade, să strâng în mine Timișoara/ pe care 
Mnieru mi-o pusese la talpa minții de PATRIA 
CEA DRAGĂ!/ Revoluție căutasem prin Revoluția 
Timișoarei,/ Revoluție din care să duc orbită 
universală peste un fapt istoric/ nereținut la 
plurivalența de reper pentru viitor.../ jocul, în cele 
din urmă, n-a urmat oamenii, a trecut Printre ei/ și 
le-a răpit dreptul de a răsturna bolovanul devenirii 
socio-umane,/ comunitare mai ales...”, Marin 
Beșcucă deplânge soarta răzeșului de astăzi 
oprimat de cozile de topor din țară și din afara ei: 
„Frate Răzeșule!/ domnule, efervescența asta nu o 
au toți eunucii lumii noastre/ acum suligați pe val, 
fără arcă însă!/ far din noapte, Steaua Polară a fost 
umilită de un cumpărător/ care și-a pus numele lui 
peste peretele ei,/ Doamne, dar până când?/ este ca 
la netotul cu M**E pe Drapelul României!” Pe 
bună dreptate, regretatul Doru Dinu Glăvan, 
președinte UZPR, consideră că autorul: „Este un 
poet incisiv, în niciun caz nu vorbim de un poet al 
trăirilor pasive, visarea nu pare a fi un punct 
dominant în poezia sa, poemele sale își trag forța 
din trăiri vii, cotidiene. Este un poet analitic, un 
cercetător, dar și un luptător, reușește să transmită 
mult din ceea ce simte, poate mai mult decât este 
îngăduit.” 

Într-un mod cât se poate de evident, autorul 
evocă prin vers atât realități grandioase ale istoriei 
cât și umile aspecte ale vieții contemporane. 
Întâlnim o varietate de perspective și o diversitate 
de traspuneri lirice în imagini și tonuri care răsfiră, 
degajă senzații și trăiri. Pentru generațiile de astăzi 
și cele viitoare, cartea este un autentic document 
istoric, o capodoperă a creației literare actuale. 

Cronicarul Marin Beșcucă cercetează și 
constată, se interoghează și găsește răspunsuri, se 
destăinuie cu sinceritate, iar în momentele de 
adâncă tristețe, într-o cheie profetică privește cu 
sufletul spre Lumina Lumii, se îmbărbătează 
pentru că știe și crede cu adevărat că: „Dumnezeu 
este!/ Nimic și Niciodată fără Dumnezeu!”, 
nădăjduind întru DEȘTEPTARE. 
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RIDENTEM DICERE VERUM! 
Mihai BATOG-BUJENIȚĂ – Iași 

 
RIPOSTA PROPORŢIONALĂ 

 
Citesc, ştiţi desigur că pensionarii au 

obiceiul acesta, în ziar, 
despre modificarea Codului 
Penal şi mă cam uimesc de 
prevederile numite ale 
„ripostei proporţionale”. Mai 
pe înţelesul meu, adică, dacă 
mă atacă un infractor, am 
nefericirea de a fi mai solid 

decât el şi îl lovesc, sau Doamne fereşte, îl rănesc, 
am făcut rost de o condamnare destul de 
consistentă, pentru că am ripostat neadecvat, 
disproporţionat, deci. Destul de contrariat, pornesc 
să discut respectivele texte cu nea Costandache, 
administratorul de bloc, un om care la viaţa lui a 
făcut parte din „structuri”, iar acum are carnet de 
membru al unui partid de guvernământ, aşa că este, 
de departe, cel mai indicat să mă lămurească. Bat 
la uşa de sub scară, uşa biroului său, aud un muget 
şi intru. Spre norocul meu sunt cu plata la zi, prin 
urmare, peste ochelarii lipiţi cu leucoplast, nu 
ţâşnesc fulgere ci doar o privire vag dispreţuitoare. 
Vocea domnului administrator, cam afectată de 
drojdie şi „lulele patriotice” mă avertizează: 
 – Şterge-te pă picioare, băi, tov... ăăă, băi, 
dom’ Angheluş, că acu’ măturai p-acilea-şa! Mă 
execut şi după ce sunt descusut asupra scopului 
pentru care deranjez, primesc voie să mă aşez. 
Asta, deoarece nea Costandache devine extrem de 
amabil când e vorba să explice ceva din domeniul 
legislativ sau politic, considerându-se un fel de 
enciclopedie aproximativ vorbitoare. 
 Pe parcursul a cam două ceasuri, în timp ce 
legumea litruţa de bastârcă cu care venisem 
înarmat, mi-a desluşit, răbdător, că: „aştile-ai 
regulili dă la Uniunea Europeană, băga-mi-aş io 
picioarili-n eli sî-m’ bag, cî, la vremea mea-i 
băteam cu funia udă şî, io-ti, n-o murit chiar toţ’…  

 În esenţă, m-am lămurit că este vorba de 
construcţia europeană a unui climat de respect al 
drepturilor omului şi că, numai aşa, adoptând acest 
set de măsuri, ne putem circumscrie  acquis-ului de 
naţiune civilizată, în conformitate cu standardele 
europene. Ajuns acasă, i-am explicat şi soţiei, nu 
că ar fi interesat-o, însă părea cam pusă pe scandal 
fiindcă întârziasem la masă şi puţeam a tutun mai 
rău decât domnul Ciricu de la trei, de profesie 
consumator la crâşma din colţ. 
 Dar, peste numai trei zile mi-a fost dat să 
verific în practică înţelepciunea acestor prevederi 
legale. Veneam de la piaţă, pe la ora opt, cu ceva 
verdeţuri şi o pâine în punga de plastic, când, în 
holul blocului, l-am întâlnit pe Neluţu, un tânăr 
care crescuse sub ochii noştri, acum de 
aproximativ treizeci de ani, sărit bine de suta de 
kilograme, barbugiu împătimit, cu tot ce înţelegem 
prin asta. Îmi bloca, fără efort, uşa liftului, având, 
ca de obicei, ochii lăcrimoşi plus un puternic iz de 
basamac. I-am dat, politicos, bineţe ca să nu fiu 
considerat, în spiritul noilor reglementări, 
provocator de conflicte. M-a privit destul de 
tulbure şi mi-a răspuns vesel: 
 – Hai, noroc, băi, nea, să moară mă-ta, de 
nu sări tu cu o ţâgarie acu’! 
 Aici am avut un moment de inspiraţie şi i-
am dat un răspuns adecvat legislaţiei, spunându-i 
că eu nu fumez. Neluţu se holbă uimit, păru totuşi 
să înţeleagă, şi, prin urmare, mi-a spus ceva mai 
nervos:  
 – Bă, dacă n-ai, n-ai, da’ cu banu’ poţi să 
sări, că-m’ iau io şi singur!  
 Aveam şi aici o ripostă proporţională, de 
mare bun simţ, deşi cam acidă. Am început să-i 
explic omului că fumatul este nociv, iar eu am dat 
toţi banii pe legume, la piaţă, iar alţii... Nu prea am 
apucat să termin deoarece, Neluţu fiind probabil 
grăbit, mi-a dat o palmă prietenească de am crezut 
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că m-a lovit trenul. Pe când îmi recuperam proteza 
şi ochelarii, încercând să mă ridic de jos şi căutând 
o ripostă proporţională potrivită aceste noi situaţii, 
în jurul nostru au mai apărut câţiva vecini din bloc, 
oameni paşnici şi, cred, buni cunoscători ai noilor 
prevederi legislative, care ne priveau cu destul 
interes, însă de intervenit, nu interveneau, 
deoarece, asta era clar, ar fi dezechilibrat dramatic 
raportul de forţe, ieşind astfel din limitele legale. 
Nici nu am remarcat faptul că, de la etaj, ne privea, 
chiţcăind, ca un şoricel care-a găsit brânza, extrem 
de bine dispusă, madam Calomfirescu, o 
scandalagioaică şi o bârfitoare fără seamăn în tot 
cartierul. Şi, ca să facă ea şi mai profundă criza de 
legitimitate prin care treceam, s-a dus repede la 
nevastă-mea şi a scos-o din casă cu urlete şi 
chirăieli, precum că: 
 – Hai, iute, afară, madam Angheluş, că-l 
omorâră golanii pă dom’ Petrică! 
 Nevastă-mea, o fire extrem de săritoare şi o 
ignorantă desăvârşită în materie de legislaţie, a 
ieşit valvârtej din bucătărie, înarmată (ca să vedeţi 
până unde duce necunoaşterea legilor!) cu o tigaie, 
a coborât în hol şi, nici una, nici două, a început   

să-l pocnească pe bietul Neluţu cu tigaia în cap. 
Cum îmi regăsisem ochelarii, m-am îngrozit. Era 
vorba de atac cu mâna înarmată împotriva unui om 
lipsit de apărare. N-am apucat să intervin, deoarece 
până să mă ridic, Neluţu a început să ragă: „săru-
mâna tanti, da’ ce ţ-am făcut io, bre, dă dai, 
auleeeooo”, şi a tulit-o afară. Îngrijorat peste 
măsură de posibilele consecinţe ale intervenţiei 
soţiei, i-am făcut, în timp ce mă bandaja, un plan 
de apărare în instanţă, în caz că Neluţu ne-ar fi 
acţionat în judecată, mai ales că acum avea şi o 
mulţime de martori. Spre norocul nostru, 
simpaticul băiat s-a dovedit a avea un mare 
caracter şi nu a întreprins nimic. Ba, mai mult, 
după vreo două zile când l-am revăzut, în piaţă 
unde fura mere de pe tarabe, ne-a salutat plin de 
respect. E drept, mai mult pe nevastă-mea. Abia 
acum am avut toate argumentele pentru a-i 
demonstra bunei mele soţii ce înseamnă o ripostă 
proporţională. Păi, dacă aveam eu nechibzuinţa de 
a-i crăpa capul cu morcovii din sacoşă? O 
încurcam de nu ne vedeam! Că pedeapsa este de la 
doi la cinci ani, fără suspendare!     

______________________________________________________________________ 
SOLICITARE POLITICĂ 
Solicitarea pare că-i firească: 
Atunci când n-ai și e de unde cere, 
Păcat de cel ce n-are în vedere 
Că Domnul poate să ne mulțumească. 
 
Poți să primești de toate, după vrere, 
Vei fi bogat, doar mană e cerească, 
Venitul ar putea mai mult să crească, 
Din cer va curge lapte, dar și miere. 
 
Ca tinerii români azi să trăiască 
Așa cum vor, în lux și să prospere, 
De toate viața lor să le ofere, 
 
Ar trebui, scuzați, să și muncească, 
Atâta vreme cât sunt în putere, 
Nu prin străini, ci-n țara românească!  
 
 

CONFESIUNE 
Când îmi făcea-ntr-o bună seară patul, 
Îmi zise-n taină măiculița mea: 
„Să lași, băiete,- n urma ta ceva!” 
Și am lăsat de-atunci în urmă satul. 
 
Călăuzit fiind mereu de-o stea 
Am tot umblat, alături de tot natul, 
De-a lungul țării noastre și de-a latul, 
Dar scumpa mamă-ntruna priveghea. 
 
Gândindu-mă curat spre viitor 
Eu sfatul dânsei, iată, l-am urmat 
Și-n urmă de o vreme am lăsat 
 
O spuză  de satiră și umor 
Prin cărțile pe care le-am lansat 
Cu gând curat spre dragul cititor! 

Vasile  LARCO 
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RIDENTEM DICERE VERUM! 
CU PĂSTOREL LA CRAMĂ 

(pastorală cu acrostih şi mezostih) 
 
Cu Păstorel la cramă  
Răsună din înalturi      
Ciocnim o cupă plină; 
Academia râde;    
Mereu înveseleşte 
E-aici şi epigrama 
Luptând cu inerţia 
Efervescentă, pură, 
Ciocnim cu vinul nobil 
Oftând când amintirea 
Plusând c-o suplă glumă   
Ocazie selectă: 
Umor de viţă veche 
Legenda deci renaşte  
Umplută de arome, 
Interpretând cu brio 

Cuprinşi de nostalgie, 
refrene din trecut, 
aceeaşi poantă fină 
muşcând năravul slut; 
expusă în lumină, 
lovind oricare scut, 
eternă şi senină…  
Cuprinşi de nostalgie, 
oferă noi delicii, 
picantă şi hazlie, 
olimpice capricii, 
uimind prin rima rară… 
lucind prin vechea cramă 
uşoară şi sprinţară, 
idei de pus în ramă! 

Eugen DEUTSCH 
 
 
FORTINIA 
Înnobilat, prin învechire 
Şi de lumină purtător, 
Băut prea mult, ne dă de ştire 
Că poate fi... înşelător. 
 
PODU VERDE 
Când soiul ,,Viorica" intră-n joc 
Şi-ajunge să se cheme ,,Podu Verde", 
Aroma lui i-o simţi, de busuioc 
Şi-observi, că niciodată, nu se pierde. 

 
VINUL  PĂSTOREL 
Ajustat, cu dulce must, 
Soiul alb, Aligote 
Se transformă-n vin robust 
Demisec, cum  ştim că e. 

PICNIC 
Pe mese vezi şi sticle ,,PĂSTOREL", 
În jur, peisaj frumos cum altul nu-i, 
Iar la proţap se-nvârte un viţel 
Şi toţi ceilalţi...se-nvârt în jurul lui. 

 
BRAND MARCA VINICOM 
Cu-amicii la un păhărel, 
De vrei s-alungi al tău necaz, 
În clipe de umor şi haz, 
Bea numai vinul ,,PĂSTOREL"! 
 
COMPARAŢIE NEFERICITĂ 
I-am spus nevestei, nu cu teamă: 
,,Bărbatul e ca vinul care, 
Cu vârsta-i creşte-a sa valoare"... 
Şi-atunci m-a sechestrat în cramă! 

Mihai HAIVAS 
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CERCETĂTORUL ABSOLUTULUI 
Ofteaz-adânc şi parcă în neştire 
Cercetătorul, ce-mbrăcat în frac, 
Trudise cu elan aproape-un veac 
Oprindu-se, doar rar, ca să respire. 
 
Mai mult, chiar renunţase la iubire 
Baricadând intrarea în iatac, 
Visând ca-n schimb, lungit într-un hamac, 
Să soarbă doar un strop de nemurire… 
 
Elaborase deci un algoritm 
Sofisticat, bazat pe logaritm, 
Sperând că, azvârlindu-şi masca 
 
Va prinde adevărul absolut, 
Amestecând în vasul său de lut, 
Cu-n strop din vinul PĂSTOREL… Feteasca!  

Eugen DEUTSCH 
 
ECHITATE 
Altă compensare nu-i, 
Cum e între soţi fireşte: 
Ea îi pune coarne lui 
El, mereu o-mbrobodeşte. 
 
SOŢIE ADULTERĂ PĂRĂSITĂ 
Ignorând a soaţei rugă, 
Cu bagajele-n parcare, 
Soţu-i pe picior de fugă 
Iar amantul... de plecare. 
 
METEOROLOGIE CONJUGALĂ 
Pe cerul sumbru-al căsniciei 
Când vezi că fulgeră şi tună 
E-acutul ţipăt al soţiei 
Ce prevesteşte iar furtună. 
 
ASEMĂNARE 
Despre vin, bărbaţii spun, 
Că la cârciumă-i doar bun, 
Şi la fel, de-o doamnă-aleasă, 
Că-i mai bună-n altă casă. 

Mihai HAIVAS 

UNUI EPIGRAMIST CHEFLIU 
Când ruginie frunza cade 
Şi razachia umple crama, 
O sorbi cu foc cum bine-ţi  şade, 
De ţi se-mbată epigrama! 
 
INVITAŢIE LA VINUL „PĂSTOREL” 
De vreţi lui Păstorel să-i daţi onorul, 
La Cramele Copou să faceţi plinul 
Şi cum mereu i-aţi tot gustat umorul, 
Veniţi acum să-i savuraţi şi vinul. 
 
DOMNULUI  DIRECTOR BAMBU 
care  speră într-o lungă colaborare 
cu epigramiștii de la „Păstorel” 
 
Aflând cam unde vrea s-ajungă, 
Îi dăm asigurări pe dată: 
Acea colaborare lungă, 
Dorim şi noi s-o facem... lată. 
 
EPITAF UNUI BEŢIV 
Mă tulbura dar era bine 
Şi mă distram cu ea în fală,  
Căci băutura, pentru mine, 
A fost o dragoste... mortală! 

Gheorghe BĂLĂCEANU 
 

 
 
 
 
PENSIONAR MILOS 
Când văd atâți milogi pe stradă, 
Să stau acasă parcă-mi vine, 
Căci nu doresc ca ei să vadă 
Ce milă mi-este…și de mine! 
 
CLOPOTELE MĂNĂSTIRII GOLIA IAȘI 
În zori, la ceasuri de utrenii, 
Bat clopote tărăgănat, 
Chemând la rugă toți mirenii, 
Că de postit… s-au săturat.   

Mihai COSMA 
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CRIZA ECONOMICĂ ŞI CREŞTEREA 
ŞOMAJULUI  
Guvernul, cu prioritate  
Se zbate ca cei daţi afară  
Să aibă slujbe-asigurate  
(Că preoţi avem mulţi în ţară!)  

 
S-A VOTAT CONSTITUIREA FONDULUI 
PENTRU MALPRAXIS ÎN DOMENIUL 
SĂNĂTĂŢII  
O culpă medicală, spus pe şleau,  
Se-acoperă în doar o săptămână  
Sau de colegiul medicilor, sau  
De câteva hârleţe cu ţărână.  

 
ROMÂNIA, ŢARĂ CU  100 SPORURI 
SALARIALE  
Spor de Crăciun, de Paşte, de avarii  
De zgomot, greaţă, colici, stres, efort,  
Atâtea sporuri şi-au votat mai marii  
Că leafa-i doar „cireaşa de pe tort”.  

„GARDA DE CORP”  
Zău că-ţi faci cruce când dai curs  
La a lui Darwin ontogrilă!  
Ce cale lungă a parcurs  
De la maimuţă la „gorilă”!  
   
„FERICIREA TRECE PRIN BURTĂ”  
Nu-s eu anxios din fire  
Dar nu mi-am imaginat  
Că de-atâta fericire  
Mi-s tot timpul balonat!  

         
EPIGRAMISTULUI ŞI ILUZIONISTULUI 
VAJOGA  
Ca scamator de anvergură  
Îi spun o cugetare scurtă:  
El scoate ouăle pe gură  
Şi epigramele din burtă.  
 
SONETUL VIEŢII DE DINCOLO DE MOARTE 
În viaţă, ce-am făcut mi-a mers pe dos... 
Sortit să trag din greu şi să transpir 
Nu m-am ales cu nici un chilipir 
De parcă l-am ucis eu pe Christos 
 
Falit, făr-o leţcaie la chimir, 
Din ce-am durat n-am tras nici un folos, 
Am fost cotat molâu şi janghinos 
Şi m-au luat destui la „hai sictir” 
 
De-aceea, Doamne, zic: de mi-ai sortit 
O altă viaţă dincolo de moarte, 
Aşa cum este scris la Sfânta Carte, 
 
Ori ai ceva mai fain de oferit, 
Ori de-i la fel cu viaţa actuală 
Zău ca-i păcat de-atâta osteneală! 

George PETRONE 
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DECIZIA PREMIERULUI 
Printre multe boroboaţe, 
A decis cu-a sa echipă, 
Doar la gazele din maţe  
Vei putea să faci risipă. 
 
AMENDAMENT 
Din tribună, cu năduf, 
Tună un ministru critic: 
Spaţiul Schengen e un bluf, 
Noi vrem spaţiul mioritic! 
 
DORINŢĂ FIREASCĂ 
Dorinţa mea apăsătoare 
Am rezolvat-o de îndată, 
Când am ajuns la Baia Mare, 
Că baia mică-i ocupată. 
 
PARLAMENTAR ÎN  
DELEGAŢIE 
Mult prea scump îl costă zborul, 
Dar nu este nici un bai: 
Ia cu dânsul şi ,,amorul" 
Că îi place în Dubai! 
 
IMPOZIT 
 Guvernanţii cer în cor 
Ca golita visterie 
Să o umple-un biet popor 
Cu impozit pe prostie 
 
TEMA GUVERNULUI PENTRU 
CÂINII VAGABONZI 
De la an la an o-noadă 
Tema ce nu poţi s-o-nvingi 
Că mereu o pune-n coadă 
Când n-avem nici de covrigi 
  
NOUL PARLAMENT 
Parlamentu-i ca la zdup 
Hoţi, penali şi trădători 
Toţi roiesc ca într-un stup 
Şi fac miere de ...trântori 

Nicolae STANCU 

UNUI  OM  DELOC  DEŞTEPT 
Spui că  eşti precum un soare; 
Te gândeşti la avansare. 
Cum prostia nu te doare, 
Poţi s-o duci mult pe picioare!  

 
SOŢ  CU  SOŢIE CICĂLITOARE 
Soaţa ta nu e mai brează 
Şi îţi face viaţa acră. 
Ştii de ce? Se antrenează 
Până când devine soacră!  
 
UNUI  CĂPITAN 
Eşti om de bază la serviciu 
Şi avansat eşti an de an. 
Amicii, însă,- au un  indiciu: 
Acas` doar soaţa-i căpitan!  
 
FLORI  RARE 
Două flori în lume, de o vreme-s  rare, 
Ce se pierd pe ale vieții largi culoare: 
Crinul, ce simbolizează castitatea 
Și-ncă una dispărută azi, dreptatea. 
 
UNEI  ARTISTE   
FĂRĂ  TALENT 
Eşti vedetă, eşti pe val, 
Şi în showbiz  ai pătruns, 
Dar talentul tău  e-ascuns 
În nisipul de pe mal. 
 
UNEI  UŞURATICE 
Zâna bună, cea făr`  de păcate, 
Ţie ţi-a ursit să nu ai viaţă grea; 
Minte, frumuseţe,  ai de toate… 
Calităţi morale a uitat să-ţi dea. 
 
UNUI  CÂRCOTAŞ 
Totdeauna eşti ca băţul? 
Te  întreb, de nu ţi-e greu; 
Astăzi n-ai pierdut învăţul: 
Beţe-n roate pui mereu! 

Cătălina ORȘIVSCHI 
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Rondó-ul sonetelor 

 
SONET… CĂRTURĂRESC 
„Prin cărţi poţi candida la nemurire… 
 Dar eu prefer doar cărţile de pocher!” 
 Gândea, manipulând atent un joker, 
 Trişoru-mbogăţit, cu mulţumire.  
 
Câştigul său, amplificat de-un broker 
Îi oferise conturi în neştire, 
O vilă, iahturi, până şi iubire 
C-o jună ce plimba pe ţărm un cocker. 
 
Dar, doritor să urce şi-alte trepte, 
Spre-a nu rămâne doar un oarecare, 
Spre… Parlament ar vrea să se îndrepte 
 
Căci, de vizează alte orizonturi, 
Ar păcăli uşor pe toţi cei care 
Au… cărţi de-alegător dar nu şi conturi! 

Eugen DEUTSCH 
 

SONET URBI ET ORBI 
Au cărţi de-alegător, dar nu şi conturi, 
Cei mici. Cei mari au conturi cu duiumul 
Ce nasc speranţe dar dispar ca fumul 
Când nedreptatea umple vaste fronturi. 
 
Se râde şi  se plânge pe tot drumul, 
Rănit e bunul simţ sub tur de-afronturi; 
Pe faţa lumii, între orizonturi, 
Dă iarba colţ, dar o ucide scrumul. 
 
E Terra bântuită de confuzii 
Aşa că, prins în jocuri de iluzii, 
Ce împletesc şi basmul şi concretul, 
 
Pot să afirm, întocmai ca poetul: 
„Se făuresc şi se destramă visuri 
Pe scena înţesată de dichisuri!” 

Vasile VAJOGA 

______________________________________________________________________________________ 
 

ORICE  ESTE  POSIBIL 
 Nu tot ce ni se spune e adevărat şi nu tot ce e adevărat ni se spune. 
 Viata-i scumpă cu toate că nu face… 
 De fapt, comerţul e sufletul reclamei. 
 Eu nu sunt candidat! Eu sunt contracandidat!! 
 Omul e ca hârtia. Rabdă orice, dar nu rezistă. 
 Intenţionez să trăiesc îndrăgostit de două: Pann Dora şi Scarlat Ina.  
 Ne rugăm la Dumnezeu tocmai în ziua Lui libera. Atunci cum putem avea pretenţii la El ?! * E mai uşor 
să crezi ceea ce iţi convine. 
 Fizica demonstrează că o săgeată primitivă şi o rachetă ultramodernă parcurg aceeaşi curba balistica. 
 Herr Neanderthal… 
 Fă, Doamne, să nu avem nevoie de eroi ! 
 Longevitate: să asişti la nunta bunicilor şi apoi a nepoţilor. 
 Calificat în munci necalificate.  
 Teme-te de prea multe coincidenţe. 
 Nu totul e normal, dar orice e posibil. 
 Suntem buni pentru că şi alţii sunt răi ?! 
 Înainte era mai bine…Înapoi era şi mai bine… 
 Unii  nu înţeleg progresul nici când îi loveşte drept în nas. 

Dorel SCHOR 
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BANCA  MONDIALĂ 
Vrând s-ajute, ca o zână, 
A-mbrăcat o haină nouă: 
Îţi dă banii cu o mână, 
Ca să-i ia cu amândouă!     
 
ÎNAINTE  ŞI DUPĂ  CREAŢIE 
Geneza-i arhicunoscută, 
Ştiinţa a găsit răspuns: 
Din haos lumea e făcută 
Şi tot în haos s-a ajuns. 
 
REALIZARE 
De când aveam trei ani sau patru 
Visam mereu să merg la teatru 
Ce mi-am dorit, realizez 
Căci merg la teatru şi visez! 
 
NU  PREA  SE  VÂND  CĂRŢILE 
Când plin cu cărţi e magazinul, 
Doar la un lucru mă gândesc: 
Or fi şi cărţile ca vinul… 
Sunt bune când se învechesc.             

Vasile LARCO 
 

EȘALOANELE  INFERIOARE  GĂLĂGIOASE 
La un ton sunt intonate 
De acei ce-s „nechemați”, 
După uși capitonate 
Cântece de surzi ratați.   
 
„PRIMULUI”  JUCĂTOR 
La proteste-i azi imun, 
El, un substantiv comun, 
Însă postu-i prins în bârnă 
Și de-un fir de ață-atârnă. 
 
PUTEREA  ȘI  OPOZIȚIA 
Nu se respectă niciun  pic, 
Efortul ce-l depun e mic, 
Și se tot calcă în picioare, 
Căci fiecare se vrea mare. 
 
DESPRE  MUZICĂ  LA  AGAPĂ 
Azi muzical încerc să mă exprim, 
Distracția-i ceva făr` de pereche, 
Deși  de- atâta zgomot  mă deprim, 
Dar eu, să știți,  „fudul” sunt de-o ureche! 

Sorin COTLARCIUC 

______________________________________________________________________________________ 
SATISFACŢIE  
Cu serviciul meu, beleaua  
E că încă nu mă prind:  
Ori încep să strâng cureaua,  
Ori va trebui s-o-ntind.  
   
CE-AM AVUT ŞI CE-AM PIERDUT  
Zic şi azi ca şi-n trecut  
Ca românul: „Frunză verde...”  
Dacă nu ştiu ce-am pierdut  
Ştiu că n-am avut ce pierde.  
   
GÂNDIND LA EVA  
Eternul arhitect divin  
A hotărât o zi măiastră,  
S-avem o coastă mai puţin  
Şi s-o avem în coasta noastră.  

Vasile DARIE 

CRÂŞMĂRIŢA  
N-are dânsa nici o vină,  
Pe nedrept au acuzat-o.  
Băutura ei e fină  
... Că doar ea a botezat-o!  
   
FUNCŢIONARUL MODEL  
E blând, amabil, priceput,  
Nu e servil, nu-i prefăcut,  
E silitor, atent, corect  
Într-un cuvânt: un tip suspect.  
   
CURTE  
Este cu purtare-aleasă,  
El, şi nu-i urât deloc,  
Dar de curtea lui nu-i pasă  
Fetei, că ea… stă la bloc!  

Ioan FRENȚESCU 
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UNUI VÂNZĂTOR DE VINURI                                                                  
Spunea că două sorturi are…                              
Și nu-l pot face să priceapă 
Că au perfectă-asemănare, 
Cu două picături de apă. 
 

  PENSIONARII 
 De vor s-obțină mai mulți bani                                                                 
 Se cere-un altfel de protest 
Căci greva foamei e un gest,   
Ce-l fac oricum de câțiva ani 
Georgeta Paula DIMITRIU

 

MÂNDRIA PROSTULUI 
Doamne, ce mândru-i prostul! Supus 

orbește conducătorului „superm”, dă rușinea pe 
mândrie. Tot timpul o dă. Mai ales... gratis. 

Prostul iubește biciul și belitul pielii în 
piața publică, nu numai atât, își mai dă și cu sare să 
nu se strice (zice el...). 

Să nu te pui cu mândria prostului că pierzi! 
Într-o perioadă în care te miri când dai peste ceva 
normal, mândria prostului te pocnește-n ficați, 
pipotă și restul, de nu-ți mai revii, ba devii ca el, 
mândru  fleașcă. 

A fost odată un popor cu adevărat mândru 
și demn, cu brâncoveni la conducere, unde pentru 
binele său, conducătorii se luptau cu dușmanii 
externi. 

Da, era un popor mândru și demn care prin 
lupte grele, cu vărsări de sânge, apăra ce a primit 
de la înaintași numai și numai să ne lase o țară 
mândră, frumoasă și bogată. 

Poporul nostru n-a luat ce a fost bun de la 
fanarioți, de la regi, de la conducătorii care și-au 
dat viața pentru țară, dar a găsit mândria prostului 
în sloganurile comuniste, cheagul din care și acum 
se hrănește. 

Ajuns în talpa Europei și a lumii cu 
dușmanul care s-a mutat în interiorul țării, s-a 
umflat de mândria prostului și pupă slugarnic mâna 
călăului. 

Greu de explicat o stare de lucruri unde 
normalul a devenit „Floare de colț”. 

Mândru foc poporul nostru este gata să-și 
înghită gălușca și... nimic și nimic... și dăi... și dăi... 

Ce dulce-i sarea pe carnea fără piele! 
Bravos națiune! 
Călăii s ne trăiască! 

 

7 CAZURI ȘI NECAZURI... 
  

1. Ai probleme cu căderea părului?  
Rade-te-n cap prevăzând astfel o chelie 

deasă și stufoasă! 
2. Ai probleme cu  dantura?  
Procură-ți din timp scobitori pentru cheie-n 

gură și Corega la metru cub! 
3. Ai probleme cu serviciul, ești privat de 

el?  
Fă rost de foarfeci pentru tăiat frunze la 

câini și mulțumește adânc partidului care te-a 
biruit! 

4. Ai probleme cu oasele... reumatismul?  
Procură-ți cârjă elegantă! 
5. Ai probleme cu țiuitul în urechi și dureri 

de cap?  
Mulțumește din inimă partidului! 
6. Ai probleme cu inima?  
Nu te duce la popă, mergi la biserică! 
7. Ai probleme cu sărăcia?  
Votează călăi! 

Puiu RĂDUCANU 
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 RIDENTEM DICERE VERUM!  
ÎNTOARCEREA DUPĂ UN SFERT DE VEAC 

 
               

În una din zile, când soarele ardea la fel 
cum ne ard și prețurile actuale, în curtea unui 
gospodar, a unui sătean, intră un drumeț cu o mapă 
din material plastic în mână: 

– Bine te-am găsit, frățiorule! 
– O! Iată, cine a venit la noi! Mezinul. Vino 

încoace să te pup, să te îmbrățișez! 
– Mi-a fost dor de tine și-am venit să te 

văd. 
– Bine ai făcut, bine ai făcut! Dar mult te-ai 

mai schimbat, Georgică! Acum ai barbă mare, 
perciuni lungi, plete, mai să nu te cunosc. Erai mai 
gras când ai plecat de acasă. Se mai schimbă 
lumea. Dar… cum așa dintr-o dată? Nu m-ai 
anunțat că vii. 

– Nici eu nu ştiam că vin, dar nu mai 
rezistam modului de viaţă printre străini, Neculai. 
Să ştii că nu-i uşor. Permanent mă gândeam la cei 
de acasă, atunci când mai dădeam de greu, dar 
mereu numai cu gândul rămâneam. 

– Vezi, a trecut atâta vreme și n-ai dat nici 
un semn de viață. Îmi mai ziceau sătenii de tine, 
când te vedeau pe la oraș, dar nu prea vroiai să stai 
de vorbă cu ei. Eu te înțeleg, aveai treabă, multe 
afaceri, ședințe, așa e la serviciu. Dar iată că 
vorbesc numai eu. Spune și tu, frățiorule, ce-ai mai 
făcut, cum ți-au mers afacerile, pe unde ai mai 
fost? Pe unde te-au dus pașii? 

– Pe unde? Doar știi. Pe la oraș m-au purtat 
pașii. 

– Și, cum de te-ai gândit acum să treci pe la 
casa bătrânească, după aproape un sfert de veac? 

– Iac-așa. Omul când ajunge la bătrânețe 
este ca elefantul. Merge ce merge el prin lume, dar 
vrea să moară acolo unde s-a născut. 

– Îmi pare bine că ai venit, iar acum să 
mergem în casă, să-mi cunoști nevasta și copiii. 
Cel mare s-a însurat, nu stă cu mine, iar al doilea 
este la facultate. Acasă mai am doi: un băiat și o 
fată. Parcă-i făcut; al treilea băiat s-a născut când a 
murit mama, iar fata, când a murit tata. Băiatul e 

leit tata! Nu-l scoți din pasul lui, iar fata-i iute, cum 
e nora în bucătărie, când este privită de soacră. Nu 
stă locului nici când mănâncă. 

Au intrat amândoi frații în casă, gazda, 
fratele mai mare, a făcut prezentările: 

– Iată-i: aceasta-i nevasta mea, Ileana, cu 
care împart şi bucuriile şi necazurile, ne împăcăm 
foarte bine, mulţumim lui Dumnezeu, iar aceştia 
sunt cei doi copii pe care-i mai avem acasă. Sunt 
nepoţeii tăi de care-ți spuneam. Îi vezi ce seamănă 
cu mama și cu tata? Băiatu-i Gheorghe, iar fata, 
Mărioara. Le-am pus numele părinților noștri, în 
amintirea lor. 

– Observ, frățiorule Neculai. Dar parcă-i 
văd acum pe mama şi pe tata cum stăteau la poartă, 
de mă petreceau, sărmanii, parcă îmi numărau pașii 
cu privirile, bănuind că n-o să mă mai vadă. Dar 
așa a fost să fie. Oraș, probleme, serviciu, lipsă 
serviciu, alte ocupații, cutreierat țara, ajuns în 
străinătate, iar la oraș, dar până la urmă, tot nu uită 
omul de unde a plecat. 

– Bine, foarte bine spui tu, George, frățiorul 
meu drag, apoi își zise în sinea lui: se potrivesc 
toate, dar e mai rău ce bănuiesc eu acum și ar fi 
bine să nu fie așa. Dar ți-o fi foame, sete, poate 
vrei să te speli, să te bărbierești, sau poate să te 
tunzi, că ai mei au rămas locului și se tot uită unul 
la altul, apoi când la unul, când la altul dintre noi, 
întrebându-se care-i asemănarea, că de, amândoi 
suntem frați de sânge. Poate după ferchezuială, vor 
descoperi ei părțile noastre comune. 

– Să știi, Neculai, că vreau să mă îngrijesc 
și eu puțin, că sperii copiii, dar am venit pe 
nepregătite și n-am nimic  la mine. 

– Nu-i nimic! Găsești la mine tot ce vrei. 
Află că n-am îmbătrânit degeaba. Iată: schimburi, 
că ne potrivim la corp, brici, de apă și de săpun nu 
ducem lipsă, apoi, te-o tunde Ileana, frizerița casei, 
pe toți ne aranjează, că doar n-om da bani și pe 
tuns. Se vede că nici tu n-ai prea dat bani pe tuns, 
nici pe ras. Probabil ai făcut economie. 
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După o vreme, se întoarce George, 
ferchezuit, îmbrăcat în haine curate, călcate, 
parfumate, iar Ileana îi invită pe toţi la masa de 
prânz, după care Neculai îşi întreabă frăţiorul: 

– Acum spune-mi, mezinule, spune-mi, 
George, cum ai dus-o la oraș? Cum te-ai descurcat 
de când ai plecat din sat? Ce căi ai mai urmat? Te-
ai însurat? A avut cine să-ți dea o cană cu apă? 

– Apoi, la oraș, când se întâlnesc doi, să știi 
că nu-și dau apă! Vin, rachiu sau bere. 

– Dar cu de-ale gurii... te-ai descurcat? 
Cum ai dus-o cu mâncarea? 

– Cu mâncarea? Se mănâncă oamenii și pe 
acolo între ei! 

– Frate dragă, văd eu că de noi ai cam uitat, 
dar de Dumnezeu ai mai știut tu? Ai fost la 
biserică? Te-ai închinat, ai spus Tatăl Nostru? Ai 
făcut cruce? De pomană ai mai dat? 

– Ce să-ți spun, am știut și de cruce și de 
biserică și de Dumnezeu, dar de pomană n-am 
înjurat. 

– De sărbători, de Paște, de Crăciun ai mai 
știut? 

– Știut, dar nu mai spun de lucruri sfinte. 
Este păcat. 

– Ești om de la țară, pe unde ai umblat, ai 
mai știut de sapă, de furcă? 

– Da. De sapă n-ai cum să uiți! Toți te sapă. 
– De furcă? 
– Nu uiți nici de furcă! Numai eu știu la 

câți le-am dat de furcă. 
– Toate ca toate, dar îmi pare rău că ai uitat 

de mama! 
– N-am uitat. Mai scăpam printre dinți câte 

una și de mamă. Dar... gata! Nu mai înjur! 
– Miercurea și vinerea  ai postit? Ai 

ținut celelalte posturi? 
– Pe o parte din posturi le-am ținut destul 

de greu, dar le-am păstrat, nu m-au pus pe liber, 
numai pe ultimul nu l-am putut ţine. Sunt șomer. 

– Nu-i nimic, nu-i nimic, frate! Văd că ai 
vorbit cu mine, aşa în dodii, dar şi eu ţi-am ţinut 
hangul. Acum să continuăm în serios discuţia. Ai 
nimerit acum cam între două pâini, una în pod pe 

terminate, iar alta încă mai este pe câmp, dar unde 
mănâncă patru guri, mai este loc pentru încă una. 
Așa că, mergi de vinde casa ta de la oraș, încarcă 
în mașină tot ce ai și vei lua în primire furca și 
sapa, că tot zici că n-ai uitat de ele. 

– Asta-i, Neculai. N-am ce pune în mașină! 
– Nu-i bai. Mergem cu o căruță! 
– N-am ce pune nici în căruță. N-am ce 

vinde. 
– Cum așa? 
– Cum ai auzit. N-am nimic! 
– Am bănuit eu, dar bine că ești sănătos! 

Asta-i important. Cap pe umeri ai, brațe vânjoase 
ai, eu de lucru am, slavă Domnului, așa că de 
mâine nu mai ești șomer. Pentru mânuit sapa, 
plugul, coasa ori furca, nu-ți trebuie decât voință. 
De acum rămâi aici, vei locui împreună cu noi câte 
zile vom avea 

– Știu ce spui tu, nu e rău, dar e mai bine 
ce-ți spun eu, Neculai, fratele meu mai mare, fii 
atent la ce-ți propun: ai gospodărie mare, animale 
de îngrijit, ogoare de lucrat, evidențe, copii, 
nevastă, de nu poți să le mai cuprinzi pe toate. Aşa 
bănuiesc. Venind eu acasă, îți vei ușura munca. Tu 
vei lucra în continuare la câmp, vei îngriji de 
animale, iar eu voi ține evidența, contabilitatea, 
adică mă voi ocupa de administrarea gospodăriei. 
De asta am venit acum cu mapa asta subsuoară. Că 
nu degeaba e proverbul: „unul cu sapa și altul cu 
mapa!” 

– Ai dreptate, frate. Ai dreptate, George. 
Ideea s-ar părea că nu e rea, dar în cazul tău se 
potriveşte şi vorba veche din bătrâni: „hai la muncă 
să muncim, dă, Doamne, să nu găsim”, numai că 
mămăliga se mănâncă de la sapă, nu de la mapă. 
Cum „sângele apă nu se face”, inima de frate nu 
mă lasă. 
  

AŞADAR: 
Legat fiind eu de pământ, 
Ce pentru mine-i lucru sfânt, 
De ai venit şi tu acasă 
Vom fi de azi mai mulţi… la masă! 

 Vasile  LARCO
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PROZĂ 
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
LA  ȚEPU, LÂNGĂ TECUCI, VIN RUȘII 

 
Cel care scăpase de la Cotu Donului,Vasile 

Cernat era plecat ca șofer la boier Mândru, dar 
familia era instruită să plece spre pădure cum se 
auzeau sau se vedeau tunurile, caii, soldații ruși 
dinspre Berheci.  Constantina avea pregătită căruța 
cu un cal, rogojină, câteva țoale, ceaunul pentru 
mămăligă, o țobâșcă plină cu făină de popușoi. 
Avea de apărat 4 fete dintre care Niculina, cea mai 
mică nu știa să tacă iar Polixenia era voinicuță la 8 
ani, prin urmare putea să tenteze soldații hămesiți, 
dar cea mai expusă era Constantina, femeie 
frumoasă și în toată puterea și vigoarea trupului, 
care trebuia să se mânjească pe față cu funingine, 
pământ sau orice ca să pară mai urâtă și mai în 
vârstă, cu broboadă soioasă și cu cârpe pe ea, la 
întâlnirile inevitabile cu grupurile de soldați. Era o 
frică cumplită de ruși, ale căror grozăvii săvârșite 
i-au precedat.  

Nu era  încă dimineață când rușii au intrat 
în Țepu, urmând drumul Tecucelului, în parte 
pietruit până la viile nobile ale boierului Cincu. 
Prin grădina spre țarnă, căruța făcea un zgomot 
care părea peste marginile suportabilității pentru 
copilele înspăimântate și cu sufletul la gură, iapa 
ascultând din instinct șoaptele la ureche ale 
Constantinei. Numai Niculina nu știa să tacă și tot 
sughița a plâns. Numai că, chiar în vârful dealului, 
dar pe un întuneric de nepătruns le-a oprit o patrulă 
din ariergardă, care le lumina cu un felinar.  

ؘ– Șto, vâ?  (ce-i cu voi) și soldatul ridică 
felinarul la nivelul obrazului femeii care părea tare în 
vârstă, iar alături se arătară fetele, cu Niculina țipând. 

– Ne ducem la pădure, îngăimă ea pierită, în 
șoaptă . 

– Pașla.. (plecați) le zise soldatul, probabil 
impresionat și care știa bine unde se puteau duce în 
toiul nopții, o căruță cu 4 copii. Era , în război, doar. 

S-au topit în pădurea care le lovea cu 
crengile, neprimitoare noaptea, lăsate la 
voia…iepei (caii văd bine noaptea) care a nimerit 

un colnic fără să le răstoarne. După un timp s-au 
oprit înfiorate și încremenite de uruitul tancurilor 
T-34, a tunurilor antitanc, a pasului soldățesc 
sacadat, al trupelor aflate în marș deși era întuneric 
beznă, mai ales prin pădure. Pe de lături umblau 
patrule să asigure protecția convoaielor, și tocmai 
de acelea era mai mare teama.  Erau paralizate de 
frică și-și făceau cruci peste cruci să le ajute 
dumnezeu, să scape de ruși, să scape cu viață din 
calea lor, să se facă lumină…Au luat-o mult spre 
stânga și au trecut alături de calea de deplasare a 
acestora, dar toate știau că nu sunt la adăpost. 

– Mamaie,  m-am scăpat pe mine, zise una 
dintre mijlocii. 

– Taci, fa, nu vezi că pot să ne omoare 
aiștia sau să ne nenorocească. Mai ține-te un pic. 
Ajungem, acuși. De fapt nu știa de loc unde ar 
trebui să ajungă, dar copilele trebuiau potolite, 
îmbărbătate. Se știa în mare pericol, pentru că pe 
soldați n-avea cine să-i oprească să sară pe ele; nu 
știa ce are de făcut dar nici nu stăteau pe loc deși 
iapa Sura se poticnea mereu la deal, semn că nu 
mai putea. Le dădu jos pe cele 3 mai mari care au 
început să împingă la căruță, începu să apară geana 
de dimineață, mișcarea armatei se auzea tot mai 
îndepărtată, pe platou iapa a prins puteri, în sfârșit 
au oprit lângă niște tufe dese de alun. Dintr-odată 
Niculina începu să țipe sfâșietor. Înnebunită femeia 
care, odată descoperită era sigur  supusă violului, 
dar la fel de expuse erau și fetele, drept care, 
trebuia să hotărască:  să le protejeze pe cele mari 
sau s-o facă să tacă pe ce mică…  Impulsiv și 
inconștientă   îi puse perina pe gură, pe față, peste 
ea toată. Abia când să-și dea ultima suflare, adică 
nu mai țipa, o luă în brațe și o legănă foarte violent 
ca să-i  facă respirație artificială… 

Fragment din cartea Jale și eroism la 
Cotul Donului... și după(!), Ed. PIM, Iași, 274 p. 
(2019). Ediția a II-a, Ed. PIM, Iași, 305 p. 
(2020). 
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PROZĂ 
Nică D. LUPU – Brănești, Ilfov 

 

AGAPA 
 

Alian, intrat cu totul în atmosfera locului și 
al momentului, simte nevoia să intervină pentru a 
completa știrile prezentate de bunul său prieten : 

– Domnilor, stimate gazde binevoitoare, vă 
mulțumim mult pentru invitație și sperăm să nu vă 
dezamăgim. Eu și draga mea Clarisa, trăim o 
nemaipomenită bucurie prin faptul că i-am 
cunoscut pe simpaticii prieteni ai bunului nostru 
amic. Totodată, sperăm ca din acest moment toți să 
rămâneți și prietenii noștri de suflet. Vom fi 
deosebit de onorați dacă, începând cu aceste clipe, 
cercul nostru de prieteni se va lărgi cu alesele 
persoane care sunteți domniile voastre. 

Din nou câteva aplauze de încuviințare a 
ideii de viitoare amiciții, prezentată în fața lor, cu 
atâta încântare. 

– Ca să ne cunoaștem mai bine și, dacă-i 
posibil, în caz că nu vă deranjez, m-ar interesa să 
știu cu ce ocazie dumneavoastră ați ajuns în 
România? 

Valentin a rostit întrebarea care-i vine din 
îndepărtata copilărie legată de prezența străinilor 
poposiți uneori pe la noi, cu o tonalitate catifelată, 
plăcută, plină de respect, dar imperativă. Chiar 
dacă se exprimă în nume propriu, este sigur că, de 
fapt, vorbește în numele tuturor colegilor. 

– Stimați prieteni, e o poveste lungă și nu-
mi dau seama dacă... 

Bărbatul străin a fost pus de mai multe ori 
în situația de a-și justifica prezența în această parte 
a lumii și, probabil, nici de această dată nu i-ar fi 
plăcut să nu o repete. Numai că trebuie să se 
asigure cât de mult se poate întinde la o asemenea 
masă, cu astfel de destăinuiri sentimentale. 

– Și noaptea-i lungă, așa că avem timp 
berechet, a încercat Pavel să-i liniștească șovăiala. 
De fapt, cred că o poveste adevărată și interesantă 
niciodată nu este prea lungă. 

– Atunci, fie. Vă rog, însă, să mă 
atenționați dacă voi fi prins în șuvoiul cuvintelor 
slobode și voi sări calul. Vă asigur cu sfințenie că 
nu mă voi supăra dacă, așa cum se spune, 
câteodată, mă veți trage de mânecă și mă veți opri 
la timp. 

După o scurtă pauză în care și-a mai umezit 
gâtul cu ceva lichid, ca pentru a se pregăti de drum 
lung, Alian revine: 

– Domnilor, stimați prieteni, atât eu cât și 
soția mea, am ajuns în frumoasa dumneavoastră 
țară, cu ajutorul unor burse atribuite de statul 
român. În țara noastră era război și am considerat 
că avem nevoie de liniște pentru a învăța carte. Eu, 
împreună cu un coleg, ne-am bucurat, încă de la 
început, de o repartiție la Liceul Agroindustrial din 
Brănești. În cei patru ani de liceu, când am locuit 
în căminul școlar, am învățat multă carte dar, mai 
ales, am deprins să vorbesc bine limba română, 
fapt care m-a bucurat nespus de mult. Așa ceva n-a 
fost foarte greu deoarece am găsit multe asemănări 
cu limba portugheză pe care noi am învățat-o de 
mici. 

Așa cum au observat toți românii, vorbirea 
celor doi străini este peste așteptări de bună. Se 
simte, totuși, un ușor accent venit de dincolo de 
sonoritățile limbii române, de parcă unele litere 
sunt plăcut franjurate iar tonalitățile unor vorbe și 
expresii au partea extinsă în zona unor vocale, 
altfel decât la localnici. 

Alian face o nouă pauză pentru a observa 
dacă persoanele prezente îi înțeleg această bucurie 
ori strâmbă din nas. Dacă a fost mulțumit de ce a 
observat pe chipurile privitorilor și ascultătorilor, a 
revenit cu aceeași voce curgătoare : 

– După terminarea liceului, eu am mers la 
Facultatea de Agronomie din București unde am 
avut un loc rezervat. Aici am cunoscut-o pe draga 
mea Clarisa care terminase tot un liceu agricol, dar 
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din alt loc, și o Școală sanitară, în București. Ne-am 
căsătorit ca studenți, fiind convinși că am pornit cu 
dreptul pe o asemenea cale și acum, iată-ne împreună, 
fericiți și împliniți, din acest punct de vedere. Fiind 
un cadru oportun, după finalizarea cursurilor 
facultății, atât eu cât și nevastă-mea, ne-am înscris 
la doctorat tot pe chestiuni de agronomie. 
Problemele teoretice le clarificăm în facultate, iar 
pe cele practice la renumitul Institut de Cercetări 
Agricole din Fundulea și pe câmpurile întinsului 
Bărăgan. Așa se explică faptul că noi eram acolo, 
chiar în drum spre institut, atunci când s-a produs 
pacostea aproape fatală cu prietenul nostru Mihnea 
care-și propusese, tocmai în acel moment, să ne 
pună generozitatea la încercare. Am făcut și noi 
cum ne-am priceput mai bine, în acele clipe și i-am 
dat o mână de ajutor pentru ca dânsul să păcălească 
moartea lacomă care-și făcuse simțit mirosul prin 
apropierea lui. 

Se observă tonalitatea schimbată, puțin 
vibrantă atunci când se referă la necazul celui lovit 
în firele vieții cu ceva timp în urmă. 

– Cum ați făcut căsătoria? Ca la noi ori ca 
la voi? 

Gogu este curios să știe dacă a fost o 
căsătorie adevărată ori una de conveniență. 

– Totul a fost după legile românești și cu 
obiceiurile noastre. Așa am împăcat, atât capra cât 
și varza, cum se spune pe aici. N-a fost foarte 
dificil deoarece noi suntem creștini greco-catoloci, 
așa că, și din punct de vedere al mariajului 
bisericesc, avem obiceiuri asemănătoare.  

– La dumneavoastră cum se procedează 
pentru a evita situațiile neplăcute care mai apar în 
familie? 

Valentin, care știe că fiecare dintre ei trece 
și prin câte o împrejurare jenantă în căsnicie, 
uneori chiar foarte serioasă, s-a hotărât să schimbe 
tema și s-a adresat către Alian, cu scopul de a afla 
o eventuală rețetă miraculoasă pentru pace casnică 
perpetuă. După ce ,,interpelatul” se gândește 
profund câteva clipe ca pentru a face cunoscut ceva 
nemaiauzit, începe să prezinte adevărul său: 

– Domnii mei, dar este foarte simplu. Nu-i 
nimic extraordinar deoarece atât eu cât și soția știm 
foarte bine ce avem de făcut, așa că nu există 

niciun motiv de înfurieri, de sâcâieli și 
contraziceri, de atenționări și bobârnace, de 
ciondăneli și certuri, izbucniri violente continuate 
cu încăierări animalice și beteșuguri, tertipuri, 
faceri de papară și mai știu eu ce alte aiureli..., cu 
alte cuvinte, nu ne băgăm unul în treburile 
celuilalt. În caz că apar păreri deosebite, aspect 
care nu-i exclus, soția nu își dă seama și crede că e 
așa cum a vrut ea. Sau, dacă totuși avem ceva 
necazuri de împărțit, vă las să ghiciți singuri în 
căpățâna cui se sparg, de s-ar putea crede că doar 
unul dintre noi e cu bube-n cap. Asta-i tot. 

Ascultătorii sunt plăcut impresionați de 
felul cum Alian își expune modalitatea de 
clarificare a aspectelor de liniște domestică, de 
parcă ar fi ceva foarte firesc. 

– Este o soluție de avut în vedere, intervine 
Mișu împăciuitor. Puteți să ne dați câteva 
exemple? Poate..., poate... 

Se pare că, de această dată, seara este 
binecuvântată să lase urme binefăcătoare în 
atmosfera de acasă. Dacă-i așa, atunci e bine, este 
extraordinar pentru că, în final, nu-i doar un timp 
pierdut la băutură. 

– Bineînțeles, nu-i niciun secret. Nu-i 
niciun mister. Am convenit ca eu ca bărbat, mai 
puternic, mai rezistent, mai vârtos, mai 
descurcăreț, mai..., mai bărbat, să mă ocup de 
problemele mari și grele ale vieții noastre, iar soția 
care-i plăpândă, e mai delicată, cu multă finețe, să 
rămână doar cu câteva mărunțișuri plăcute. 

Are dreptate tipul, dar nu e încă suficient de 
convingător. 

– Vă rugăm, dacă se poate, ceva mai 
concret! 

– Nu-i nicio problemă, sigur că se poate. 
Eu, cel care sunt aici, eu stau și mă gândesc mult la 
Pacific pentru că-i cel mai mare dintre oceanele 
lumii, deci e o problemă mare. Apoi, la Himalaya – 
așa cum știți acesta e cel mai mare munte de pe 
Glob. Urmează elefanții, girafele, balenele ca 
uriași în lumea lor. Chiar dacă nu-mi place, îi vine 
rândul și Saharei, imensul pustiu cu greutăți de 
neimaginat... Ca să nu mai spun de zborurile 
cosmice..., de.... Vreau să știți că nu-i nicidecum 
ușor, dar n-am ce face, așa îmi trebuie dacă doresc 
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o căsnicie plăcută. Nevestei îi rămân doar câteva 
mărunțișuri, cum ar fi să pregătească și să 
servească mâncarea – un fleac pe care-l săvârșește 
cântând. Să spele, calce și să coase ce trebuie – o 
distracție simplă la care tot cântă melodii vesele, să 
facă și să mențină ordinea și curățenia în 
gospodărie – o bagatelă cu multe satisfacții, să 
procreeze și să crească odrasle frumoase, sănătoase 
și deștepte – o deosebită plăcere pentru ea, la care 
eu sunt lipsit de iscusință și nu mă prea pricep... 
Ce-i foarte important, este faptul că ea se ocupă și 
de mărunțișurile financiare, adică înhață banii ca 
un uliu la puii de găină și depune eforturi susținute 
pentru a-i irosi cu mare larghețe. Tot ea stă cu 
agenda deschisă pentru a stabili ce, cum, când, 
unde să facem ceva dintre cele omenești. Vă dați 
seama că e o diferență enormă între a umbla cu 
gândurile uriașe prin lumea mare plină de greutăți 
și de pericole și alta e să te învălui cu câteva 
probleme gospodărești, mărunte, dar doldora de 
satisfacții. 

Ascultătorii și-au dat seama, atât din cele 
spuse cât și din felul cum o face, că musafirul 
poartă cu el plăcute pagini de amuzament, mai ales 
că este susținut și de frumoasa doamnă, cu 
mișcarea aprobatoare a capului și cu zâmbete de 
încuviințare. 

– Interesantă chestie, încearcă Gogu să lase 
impresia că este uimit de o asemenea găselniță și 
că dorește să fie în ton cu spusele acestui 
,,profesor” de căsnicii frumoase. Cred că așa am să 
procedez și eu cu draga mea soacră și, mai ales, cu 
scumpa vecină a mea, din dormitorul propriu. 

Presupunând că discuțiile se depărtează de 
tema la ordinea zilei, Aurel intervine ca preocupat 
de alte probleme: 

– Ați mai fost în Africa? 
Fiecare dintre cei ,,de-ai casei” dispune de 

o sumedenie de întrebări care să le  astâmpere 
curiozitățile și să mărească aria noutăților aflate. 

– Am fost doar o singură dată, atunci când 
ne-a părăsit bătrânul meu. Nu l-au dus de acasă 
până când nu am ajuns și noi lângă dumnealui. E 
tare departe, până hăt departe, și-i lung drumul 
drumului pentru că nu avem, deocamdată, o cursă 
de avion directă. Apoi, pe lângă faptul că nu am 

dispus de destul timp de hoinăreală, nu posedăm 
nici finanțe suficiente care să ne permită punerea în 
mișcare pe itinerarii lungi, pentru a putea să 
pornim mai des în asemenea călătorii. 

Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă 
intelectuală liniștită, plăcută și utilă, cu totul 
deosebită de serile când erau doar cei șase vechi 
companioni și încurcau borcanele și busolele 
cuvintelor slobode. Mai ales că și Mihnea, care se 
pare că a priceput tipicul statutului de năpăstuit și 
stă smirnă, creează senzația că a depășit faza de om 
naiv, de tont, de hăbăuc, alienat și a ajuns de 
nerecunoscut, manifestându-se blând ca un 
mielușel tăcut și supus de parcă s-ar fi scufundat 
într-o aparentă baie cu apatie și nu mai are chef de 
vorbă aiurită. De această dată se înfiripă 
sentimentul că el, care de obicei făcea ca toți dracii 
în asemenea situații, că dânsul a devenit scurt la 
glăsuire, că e un alt om în timpurile din urmă, 
lăsând impresia că a ajuns și el să gândescă într-un 
fel duplicitar, de parcă așa ceva e dintr-un alt film 
adus aici dintr-o altă emisferă. Creează sentimentul 
că-i mai demn, cu o ținută mai prezentabilă și nu   
s-a mai dat în stambă așa cum îi era obiceiul, cu 
cine știe ce necuviințe printr-o limbariță turuitoare 
insuportabilă. Frapant cameleonism, dar binevenit 
în aceste clipe. Poate și pentru faptul că, acum a 
fost un dușman înrăit al băuturii generatoare de 
neplăceri. De fapt, în aceste momente, nici ceilalți 
nu s-au mai manifestat prin lipsă de respect față de 
ființa lui și nu i s-au mai adresat cu numele-poreclă 
ci numai cu ,,domnul Mihnea..., prietenul 
nostru...”, probabil de aceea omul a socotit că-i un 
fapt onorabil pentru el să se încadreze potolit în 
atmosfera acestei împrejurări deosebite.  

Cu timpul, mesenii au ajuns la concluzia că 
în această seară gustarea, chiar dacă a fost mai 
bogată și mai aparte decât în alte dăți, a devenit 
doar un pretext amical pentru conversații 
atrăgătoare. Așa se explică faptul că vremea s-a 
scurs destul de rapid, de parcă a fost înghițită cu 
lăcomie de vorbele și ideile atât de diverse și de 
interesante. 

Surprinzătoare este tăcerea femeii care pare 
că a alunecat ușor în lăuntrul său. Doar la început, 
atunci când i-a salutat și când a mulțumit la 
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primirea frumosului buchet de flori, i s-a auzit 
glasul ca un susur încântător. După aceea, pe 
valurile unei profunde tăceri semnificative și cu 
chipul concentrat ca și când s-ar afla în fața unei 
probe esențiale de discreție, dânsa a lăsat impresia 
că este adepta sloganului ,,stai, ascultă .și învață” 
deoarece s-a situat în expectativă îndelungată și 
,,vorbește” doar în tăcere, prin mișcarea capului, ca 
gesturi controlate în legătură cu cele expuse de 
meseni. Stă rezervată și privește entuziasmată spre 
colegii de masă atunci când i se pare ceva 
interesant, de parcă este la plantatul unei păduri de 
gânduri și impresii noi. Doar din când în când, câte 
o licărire strălucitoare de căldură și generozitate 
sesizată în privirile ei, îi exteriorizează unele trăiri 
lăuntrice. Probabil, la școala vieții ei, n-a absentat 
la lecția cu titlul de povață ,,Oamenii cei mai 
plăcuți de oameni, vorbesc cel mai puțin, doar atât 
cât trebuie, printre oameni”. Prin tot 
comportamentul manierat al ei de acum și, mai 
ales, prin zâmbetul care i s-a fixat pe chip de lasă 
impresia că-i croită numai din surâsuri, dânsa 
demonstrează că atunci n-a fost prezentă degeaba 
la acele cursuri și și-a însușit cugetarea care arată 
că uneori o tăcere înțeleaptă ,,vorbește” mai mult 
decât un car de cuvinte necontrolate. 

Încă de la început, gândurile și imaginațiile 
bărbaților cu oftaturi nostalgice care o privesc 
semnificativ, călăuzite spre interiorul sufletului, au 
intrat în fierbere nestăpânită și au luat-o razna, 
fiecare încercând să o dezbrace de tot din priviri cu 
ochii imaginației. Încântătoare femeie, mai mare 
dragul să o admiri și să visezi la ea, fără răgaz, 
numai că nu am eu un așa noroc... Aaa, dacă-i 
vorba doar de privit și imaginat, mai merge, 
daaar... Chipul ei pare desprins din paginile de 
aur ale unei cărți cu povești frumoase și trimis în 
lume pentru închinăciune. Uneori, conversația 
directă ajungea doar un simplu dialog între Alian și 
un bărbat dintre cei vechi, deoarece ceilalți lăsau 
impresia că sunt duși cu pluta, pe aripi de gând și 
pe valuri de încântătoare visări feminine. Cât e de 
frumoasă, Doamne! Cât e de minunată! Surâsul ei 
dulce i se conturează elegant de pe buzele 
sculptate minunat și se răspândește chinuitor peste 

sufletul meu persecutat... Cât e de tandră și 
grațioasă ! 

Privitorii sunt plăcut impresionați și de 
ținuta originală a străinei. Ea primise în dar de la 
Tavia pentru această ocazie, o ie românească de 
toată frumusețea. 

– O am de la bunica mea din partea tatei, i-a 
mărturisit gazda atunci când a desfăcut-o să i-o 
arate. Am păstrat-o ca pe ochii din cap în lada de 
zestre, de teamă să nu o stric cu ceva. Dar gata, de 
acum, din această clipă memorabilă ea își va 
schimba proprietara, fiind însoțită numai de 
gânduri bune, cu flori de aur din partea noastră. 
Dacă vă va face plăcere și veți considera că vă 
arată mai încântătoare, puteți să o purtați când și 
unde doriți. 

– Ooo, draga mea, mulțumesc tare mult, 
mulțam din tot sufletul pentru o asemenea 
comoară. Siiiguuur, sigur că o voi purta cu 
nemărginită plăcere. Am să o îmbrac numai la 
ocazii speciale, atât în România de acum cât și 
printre concetățenii mei africani. Voi fi încântată să 
apar cu ea cât mai des printre oamenii din lumea 
largă. 

În această seară este prima ieșire a Clarisei 
cu o asemenea bijuterie vestimentară pe care o 
primise recent și a atras privirile tuturor. Mai ales 
și pentru că țesătura fiind atât de fină, se mulează 
perfect pe formele impecabile, ispititoare ale 
corpului său, de parcă doar pentru asta a fost 
concepută. 

O ie românească pe o femeie de culoare, cu 
forme bine rotunjite, nu prea se vede des. Dar 
acum, de această dată, merită toată admirația. Este 
extraordinară ! 

Țesătura din borangic alb care-i dă un aer 
delicat, vaporos, modelele aplicațiilor geometrizate 
la milimetru, cu nuanțe diferite de roșu, maro și 
negru, parcă a fost confecționată tocmai pentru o 
asemenea persoană deosebită. Încă de la prima 
vedere privirile tuturor se opresc pentru o clipă 
asupra cerceilor din aur cu cercuri foarte largi așa 
cum au mai văzut până acum doar la unele actrițe 
de la televizor. Interesantă este și ținuta lui 
Mihnea. Pentru a fi în ton cu costumația doamnei 
de lângă el, ,,bărbatul-gazdă” s-a înveșmântat cu o 
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elegantă bluză neagră de mătase care are pe piept 
un desen interesant. Un cerc alb, mare cât grosimea 
bustului său, ce are în interior câteva semicercuri 
roșii și galbene, unele verticale iar altele 
orizontale, simbolizează meridianele și paralelele 
terestre, cu alte cuvinte sunt coordonate de legătură 
la nivel planetar.  

La un moment dat, Aurel s-a adresat direct 
doamnei, pentru a simți și dânsa că-i băgată în 
seamă, a socotit el, dar, mai ales pentru a extinde 
senzațiile de delectare și pe calea undelor sonore 
venite din acel izvor fascinant care i-a ademenit 
într-o plasă sonică îmbătătoare: 

– Stimată doamnă, credeți că sunt deosebiri 
însemnate între femeile africane și cele europene? 

Interesantă întrebare chiar dacă-i insuficient 
de clară,.dar este incitantă. 

Clarisa a stat o clipă și a meditat în gând la 
ce are de spus. O întrebare atât de directă și 
ispititoare, nu i s-a mai adresat până acum. Ce ar 
putea să răspundă pentru a nu dezamăgi 
auditoriul, dar și să nu fie pe lângă problemă ? 
Apoi, cu un glas limpede și melodios, de parcă ar 
cânta vorbele la un instrument exotic și, în același 
timp, zâmbind dulce prin privirile adânci, a început 
să-și spună părerea : 

– Domnii mei, stimați prieteni, sunt unele 
deosebiri foarte mici între femeile de aici și cele de 
acoloi, dar nu acest aspect trebuie remarcat. Mai 
important este faptul că, după câte știu eu, atât 
negresele ca mine cât și româncele europene, au 
aceleași părți componente în organismul feminin 
iar, mai mult decât atât, concep copiii cu aceleași 
plăceri extraordinare și îi nasc în același fel. 

Senzația de ușor amuzament a determinat o 
și mai mare destindere a atmosferiei. Faptul că 
lungește vocalele atât cât este bine, face ca vorbele 
dânsei să genereze un ecou și mai încântător. 

Unii dintre cei prezenți se gândesc la faptul 
că uite domnule, când este inteligență suficientă se 
poate spune mult și cu cuvinte puține, cât mai 
concise. Probabil așa este obiceiul prin acea parte a 
lumii, ca femeile să se afle în vorbă doar atât cât au 
ceva interesant de spus. Păcat că numai prin acele 
locuri sunt asemenea deprinderi binefăcătoare 
pentru relațiile dintre oameni. Mare păcat! 

– Simpatica doamnă, a amintit ceva de 
copii. Domniile voastre, dacă nu sunt indiscret, 
cum stați la acest capitol?  

De această dată Valentin se dă mare la 
capitolul interogări, demonstrând că are încă 
mâncărime suficientă pe limba ascuțită. 

– Domnii mei, stimați prieteni, deocamdată 
la acest căpitol încântător doar facem practică și 
învățăm cum să-i elaborăm ca să nu greșim cu ceva 
atunci când ne vom hotărî să-i avem. Mai târziu, 
atunci când vom ajunge în țara noastră, sperăm să 
se vadă și rodul unei asemenea învățături 
fundamentale. 

Și de această dată spusele dânsei, purtate pe 
undele blânde ale unui nou zâmbet dulce, 
fermecător, mângâie timpanele într-un fel 
încântător, amuzant. 

Fragment din romanul  
,,DILEME LA RĂSPÂNTII”  

în curs de apariție. 
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ESEURI 
Mihai BATOG-BUJENIȚĂ – Iași 

 
IPOTEZE DINCOLO DE APARENŢE 

 
Excursiile făcute cu autocarul prin Europa 

mi-au prilejuit mai multe vizite în oraşul elveţian 
Lucerna unde întotdeauna am fost invitaţi să 
admirăm cele două obiective turistice importante 
ale oraşului, respectiv podul Capelei 
(Kapellbrucke) şi monumentul Leul pe moarte, 
ambele deosebit de interesante, cu istorii 
remarcabile, adică exact ceea ce defineşte pe 
deplin un obiectiv cu adevărat turistic. 
 Podul din lemn, datând din secolul al XIII-
lea este de natură să ridice unele întrebări fiindcă 
deşi a fost distrus de mai multe ori, este încă 
funcţional şi oferă turistului o posibilă senzaţie că, 
iată, vede cu proprii ochi cum traversau râul 
Reuss oamenii de acum şapte secole. 

Se spune că unele părţi ale construcţiei 
sunt originale, lucru destul de greu de crezut, dar 
care menţine aura de legendă a obiectivului 
vizitat. 
 Foarte puţin sensibili la acest mod de a 
privi lucrurile, majoritatea turiştilor se comportă 

ca atare şi îşi cumpără felurite nimicuri, amintiri 
chinezeşti cu podul elveţian, dar numai după ce au 
făcut selfi-uri la care nu se vor mai uita niciodată, 
mai ales că nu se vede mai nimic din pod, ci doar 
zâmbetul lor fericit extins pe tot ecranul. 
Indiferent de culoare, etnie, naţiune sau 
apartenenţă confesională turiştii se bulucesc de 
regulă pe tarabele de la capătul vestitului pod 
acoperit. Tarabele cu suveniruri sunt gestionate de 
arabi şi magrebieni, oameni cu simţul comerţului 
în sânge, dar şi buni cunoscători ai psihologiei 
turistului. Semn sigur că suntem copiii aceluiaşi 
Creator, care nu ştiu cât de mândru este de 
rezultatul creaţiei sale. În acest caz dominantă este 
atmosfera specifică turismului de masă, una 
veselă, cu multe exclamaţii, forfotă şi entuziasm 
gălăgios. 
 Însă după turul de pe pod mergem în cel 
mai interesant loc al oraşului, respectiv în micul 
părculeţ unde se află monumentul Leului. 
Atmosfera se schimbă semnificativ deşi turiştii 
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sunt aceiaşi de la pod. Locul, umbrit de copaci, 
bine întreţinut şi dotat corespunzător fiind 
favorabil unei meditaţii liniştite, lucru mult 
influenţat şi de lacul care desparte monumentul de 
vizitatori. Este o tăcere rar întreruptă de vreo 
exclamaţie sau de indicaţii fotografice deoarece 
măreţia şi sobrietatea ambientală imprimă un 
respect asemănător celui din interiorul unei 
catedrale. Întotdeauna am stat pe una din băncile 
aflate în jurul unui mic gard despărţitor construit 
inteligent în jurul lacului. Iniţial între sculptură şi 
privitor nu era nici un spaţiu, dar cum epoca 
împătimiţilor de graffiti ameninţa cu macularea 
monumentului, edilii au imaginat şi au pus în 
practică acest mijloc elegant şi eficace de 
protecţie. Ca să nu mai spun că acum distanţa la 
care se află privitorul îi conferă o imagine 
completă şi prin acest mod poate admira întreaga 
splendoare a operei. 
 Locul este vizitat anual de aproximativ un 
milion şi jumătate de turişti, iar Mark Twain a 
spus despre sculptură că: „este cea mai 
îndurerată şi mişcătoare bucată de piatră din 
lume” . Într-adevăr este greu să o priveşti fără să 
fii cuprins de fascinaţia ei, fără să nu încerci să-i 
afli povestea şi, de cele mai multe ori, să ai 
convingerea că ansamblul are parcă o putere 
magică fiindcă fără a fi copleşitor este foarte 
impresionant.  
 Încă de la prima vizită am admirat 
sculptura aşa cum se spune „cu respiraţia tăiată”, 
dar de înţeles am început să o înţeleg mult mai 
târziu, după ce am citit mai multe despre povestea 
şi istoria ei. Este firesc, deoarece pe măsură ce 
priveşti mai mult această operă plină de sensuri şi 
simboluri, dar mai ales după ce o plasezi în 
contextul istoric şi îţi dai seama că de fapt este 
rezultatul unei erori criminale făcute de un rege 
absolut incompatibil cu vremurile în care a 
domnit, îţi pui tot felul de întrebări despre cei care 
conduc destinele popoarelor. 
 Primele informaţii vin din domeniul 
istoric! În anul 1789 regele Franţei, Ludovic al 
XVI-lea, a fost obligat de revoluţionari să plece 
din Versailles şi să se mute la Tuileries pentru a fi 
mai bine supravegheat. La această hotărâre, care 

părea logică la acel moment, dar care se va dovedi 
ulterior nefastă, a contribuit însuşi regele, mai ales 
cu tentativa sa absolut ridicolă de a fugi din ţară 
pentru a-şi păstra prerogativele. Că era un om 
total nepregătit pentru a conduce o ţară aflată într-
o criză socială şi economică profundă şi 
prelungită o dovedeşte şi faptul că respectiva 
tentativă de fugă a fost pregătită precum o piesă 
de teatru proastă. Se întâmpla în vara anului 1791, 
iar în iunie 1792 are loc o insurecţie care-şi 
propune asaltul palatului regal, vorbim despre 
Tuileries, dar şi arestarea familiei regale. Gărzile 
personale ale regelui, vestiţii luptători elveţieni, 
intră în luptă conform misiunii lor: apărarea 
regelui. 
  Era o tradiţie oarecum îndelungată, dura 
de vreo două decenii, ca aceste gărzi personale ale 
regelui să fie formate din mercenari elveţieni, iar 
explicaţia faptului este una foarte simplă. La 
vremea aceea Elveţia era o ţară săracă, iar 
populaţia ei formată mai ales din munteni căliţi, 
foarte disciplinaţi şi cu un simţ al onoarei de la 
care am fi putut învăţa cu toţii, deveniseră cei mai 
apreciaţi soldaţi ai timpului. Acum, când ştim câte 
ceva despre instituţia papală, nu trebuie să ne mai 
mire că şi gărzile papei sunt formate din elveţieni. 
Ca un mic amănunt, aceste gărzi nu se subordonau 
(şi acum situaţia este similară) nimănui în afară de 
rege, iar conducerea în luptă era atributul exclusiv 
al comandanţilor elveţieni. Adică nu primeau 
ordine de la alţi militari!  
 Revoluţionarii, având şi arme de foc, iau 
cu asalt palatul, însă regele, om al 
compromisurilor laşe, dă ordin de non combat, iar 
gărzile sale, elveţienii, rămân fără muniţie. 
Urmarea este groaznică, cei mai mulţi mor 
asasinaţi pe loc, alţii mai târziu, pe timpul 
masacrelor din septembrie, alţii în închisoare 
datorită rănilor, iar comandantul este ghilotinat. 
Poate este folositor să ştim şi faptul că în 
exteriorul palatului regal se afla un dispozitiv de 
apărare format din soldaţi francezi. Aceştia au 
trecut imediat de partea revoluţionarilor şi i-au 
ajutat să ia cu asalt palatul fiind buni cunoscători 
ai locului. Dacă ne punem întrebări referitoare la 
acest act de trădare este posibil să aflăm, printre 
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altele, şi răspunsuri care-l încriminează pe 
monarh. 
 Pe rege însă nu-l va scăpa de destinul său 
tragic nici această inoportună decizie. Va fi 
ghilotinat şi el în anul următor cu puţin timp 
înaintea reginei. Astfel au devenit profetice 
cuvintele pe care i le scrisese, atunci când a căzut 
în dizgraţie, Turgot, fostul controlor general al 
finanţelor: „Să nu uitaţi, niciodată, Sire, că 
slăbiciunea i-a pus lui Carol I capul pe butuc.” 
Era o aluzie la epoca lui Oliver Cromwell şi la 
soarta suveranului englez. 
 În amintirea acestei tragedii, dar şi pentru 
a sublinia eroismul, fidelitatea şi demnitatea 
mercenarilor elveţieni, peste vreo douăzeci de ani, 
un fost ofiţer al gărzilor, care la momentul  
atacului se afla în concediu legal, Charles Pfyuffer 
pe numele său, ajuns general pe vremea lui 
Napoleon, a început să adune bani pentru această 
sculptură. Autorul schiţei este danezul Bertel 
Thorvaldsen, iar lucrul a început în 1820 în acest 
loc, o fostă carieră de gresie, sculptura fiind făcută 
direct în stâncă. Sculptorul, Lukas Ahorn, era 
pentru arta europeană de la acea vreme aproape 
un necunoscut însă lucrarea aceasta îi va aduce 
nemurirea. 
 Desigur, toate acestea sunt lucruri care se 
pot afla din orice ghid turistic, însă nu acelaşi 
lucru se poate spune despre tainele acestei 
sculpturi, fiindcă ele sunt mai multe, ascunse în 
spatele unor simboluri sau în unele metafore greu 
de descifrat la o primă vedere şi neprezentate în 
nici o lucrare destinată publicului larg. Chiar dacă 
de aici înainte intrăm în domeniul interpretărilor, 
prin urmare, devine firesc să nu credem nimic din 
cele prezentate, mai ales în contextul epidemiei de 
protocronism şi dacopatie declanşate de 
trompetele globaliste, consider că ipotezele 
propuse sunt cel puţin interesante, deşi nu cred că 
ar putea fi pasibile de a deveni teme de studiu . 
 Lucrarea, privită în ansamblul ei 
impresionează în primul rând prin culoare. Gresia 
cenuşie în carnea căreia este făcută sculptura, dar 
şi monumentalitatea acesteia dă o senzaţie 
puternică de tristeţe şi demnitate. Este într-un fel 
un monument funerar şi chiar are unele referiri la 

numărul celor morţi, dar nu şi numele lor, 
devenind astfel un fel de mausoleu închinat în 
general tuturor soldaţilor căzuţi în timp, cu 
onoare, pe câmpurile de luptă în slujba unor cauze 
nobile.    
  Apoi referitor trupul leului! Este în mod 
vădit pe moarte, însă ţinuta sa nu inspiră milă sau 
compasiune ci doar respect. Îşi ţine capul aproape 
ridicat şi figura sa nobilă îşi păstrează toate 
atributele de măreţie, forţă şi curaj. Are înfiptă în 
spate, în partea stângă, spre inimă, o lance! 
Simbolul acestui detaliu este trădarea. O trădare 
odioasă făcută din prostie exact de cei care 
trebuiau să asigure spatele luptătorilor. Lancea 
este ruptă fiindcă cel care a mânuit-o nu este un 
luptător, ci doar un om speriat de îndrăzneala sa, 
un diletant încurajat mai mult de conjunctură 
decât de profesionalism. Laba din faţă a leului se 
sprijină pe o suliţă aflată în spatele unui scut. 
Scutul are gravate pe el simbolurile regalităţii 
franceze, iar acest indiciu ne spune că leul şi-a 
respectat cu preţul vieţii, până la moarte, 
angajamentul şi jurământul depus. Figura nobilă, 
emanând forţă chiar şi în pragul morţii, sugerează 
demnitatea şi loialitatea cu care soldaţii şi-au făcut 
datoria. Chiar şi numele sculpturii: Leul pe 
moarte, ne spune că de fapt eroii nu mor 
niciodată, iar viaţa lor poate fi un bun exemplu 
pentru cei care vin. Un fel de garda moare, dar nu 
se predă, deşi trădarea o urmăreşte ca un blestem. 
Devine interesant în context şi faptul că acesta 
este primul monument din Europa cu imaginea 
unui animal, iar replici ale sale au fost foarte 
repede amplasate şi în Grecia, dar şi, destul de 
ciudat, în S.U.A. 
 Însă orice om îşi poate pune întrebarea, 
firească de altfel: De ce un leu? Ce relevanţă are 
leul pentru imaginea Elveţiei? De ce nu un urs? În 
fond ursul este animalul totemic al ţării, iar 
capitala, Berna, care înseamnă ursoaică, dă 
consistenţă acestui concept. Şi nicidecum leul pe 
care, hai să fim sinceri, elveţienii poate că nu-l 
văzuseră niciodată în viaţa lor. 
 Prima ipoteză pune în discuţie simbolul! 
Acela al regelui animalelor, luptătorul prin 
definiţie al regnului… Numai că, este foarte 
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posibil ca sculptorul să fi vrut să spună altceva 
ascunzând în spatele simbolului un tainic adevăr, 
aceasta fiind şi motivaţia pentru care voi intra în 
domeniul mai puţin cunoscut al istoriilor vechi, 
domeniu unde prezumţiile şi ipotezele devin mult 
mai importante decât documentele fiindcă de 
foarte multe ori o ipoteză perfect articulată logic 
este mai de preţ decât un document care, aşa cum 
bine ştim, este subiectiv încă de la întocmire, apoi 
greu de interpretat şi extrem de greu de adus la 
înţelegerea omului actual, cel care, foarte firesc, 
are un alt sistem de gândire.    
 Vechii locuitori ai spaţiului pe care acum 
îl numim Elveţia erau reţii, triburi aparţinând 
marelui trunchi traco-get. Cucerirea romană care 
se încheie, în general vorbind, pe la sfârşitul 
ultimului mileniu înainte de Hristos a împins 
triburile reţilor către zona muntoasă acolo unde ei 
se puteau apăra mai bine şi unde au dezvoltat, 
conform tradiţiilor lor, o puternică agricultură 
bazată mai ales pe creşterea vitelor şi a oilor. 
 De altfel oraşul Cuira, a devenit capitala 
regiunii romane antice Raetia prima, partea de 
sud a noii provincii Raetia, iar în 284 d.Hr. Cuira 
a fost ridicată la rangul de capitală de provincie. 
Acum este cea mai mare aglomerare urbană din 
zonă, ale cărei urme de locuire se află cu vreo 
cinci milenii în urmă. Locuitorii ei vorbeau limba 
numită de ei romanche, iar după recunoaşterea 
oficială a acestei limbi, pe la mijlocul secolului al 
XX-lea, retoromană, studiile lui Iorga pe această 
temă fiind, sper, suficient de edificatoare. 
 Este bine să ştim şi că leul este simbolul 
Daciei străvechi, iar monumentul pune în valoare 
această filiaţie adâncă dintre luptătorii helveţi şi 
originea lor străveche. Despre acest simbol, lucru 
destul de puţin cunoscut şi în general ignorat, a 
vorbit regretatul prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie în 
studiul său despre heraldică din monumentala 
lucrare: Monografia Iaşului editată în cadrul 
Facultăţii de Istorie din Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza, în care vom găsi detalii legate de 
această oarecum surprinzătoare reprezentare 
heraldică. Sunt şi unele ipoteze referitoare la 
prezenţa leului în heraldica românească vorbind 
despre leul de peşteră care ar fi trăit, cel puţin în 

sudul ţării, până în vremurile antice fiind de fapt 
reprezentat şi în unele picturi rupestre. Sunt 
desigur şi legende care spun că atât Zamolxis cât 
şi Sfântul Andrei (preluările în creştinism ale 
vechilor simboluri sunt, un fapt absolut normal, 
frecvente şi foarte răspândite!) ar fi fost însoţiţi în 
peşterile unde trăiau de un leu. 
 Aşadar, fiindcă ei, urmaşii reţilor, erau 
acei mercenari vestiţi ai Evului Mediu european 
este firesc să gândim la un însemn totemic 
străvechi. Iar ca o mică divagaţie, este bine să 
ştim că prima armă considerată prea distrugătoare 
pentru a fi folosită în luptă a fost ciocanul 
elveţian, un instrument foarte asemănător cu 
baltagul din zilele noastre.  
 Cât despre ciocanul elveţian el era o armă 
temută deoarece, bine mânuită de muntenii reţi, 
străpungea armurile şi provoca răni atât de grave 
încât s-a hotărât interzicerea ei pe câmpul de 
luptă. Doar că lucrurile erau abia la început, iar 
helveţii au înlocuit această armă cu vestita lor 
halebardă. Acea care şi acum este folosită la 
paradă de gărzile papale. 
 Referitor la leii din zona traco-getă avem o 
mulţime de surse despre acest subiect, însă ele 
sunt adiacente. Dar am putea să le enumerăm, 
măcar pentru a fi luate în seamă. În primul rând 
sunt picturile rupestre de pe teritoriul fostei Dacii, 
unele cu o vechime de treizeci de mii de ani, unde 
sunt prezenţi, cât se poate de surprinzător, lei. Dar 
să spunem că asta este o doar aproximaţie ori o 
exagerare şi de fapt sunt câini sau lupi. Avem însă 
şi o altă informaţie, de data aceasta într-o legendă. 
Aceea a lui Herakles, care într-una din muncile 
sale doboară leul din Nemeea. Iar Nemeea nu este 
în Africa, ci în Peloponez, un oraş vestit acum 
pentru vinurile sale, dar şi pentru cele câteva situri 
arheologice mai puţin cunoscute turiştilor.  
 Şi mai avem o informaţie, de data aceasta 
din documente istorice, chiar dacă destul de 
contestate oficial. Este vorba de scrierile lui 
Calistene din Olint care, deşi în mare parte 
pierdute, au fost folosite ca bază de documentaţie 
în alte scrieri. Fiind nepotul lui Aristotel, 
Calistene a fost multă vreme foarte apropiat de 
Alexandru, fiul lui Filip al II-lea al Macedoniei, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raetia
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cel care avea să uimească lumea cu faptele sale.
 Din scrierile sale aflăm că regele Filip a 
primit o solie a Marelui Rege al Persiei, una de o 
indiscutabilă importanţă politică, iar solii, oameni 
apropiaţi de regele persan fiindcă făceau parte din 
vestitele gărzi numite Nemuritorii, au fost invitaţi 
la o vânătoare de lei în cursul căreia Alexandru, 
fiind în pericol de moarte, a fost salvat prin 
intervenţia unuia dintre soli. Mult mai târziu, când 
Alexandru a distrus armata persană se spune că ar 
fi salvat şi el viaţa acelui binefăcător care-l 
scosese din încurcătură cu câţiva ani înainte. 
Povestea este mult prea detaliată ca să fie refuzată 
ca fiind neverosimilă! Cu toate acestea voi mai 
aduce un argument. Ducii normanzi au în 
reprezentările funerare pe care le putem vedea 
acum în marile catedrale ale Normandiei un leu la 
picioare. Ne putem întreba de ce normanzii se 
identifică cu acest simbol. Vor ei oare să ne spună 
astfel că-şi „trag piciorul” din vechile spiţe traco-
getice? 
 Ar părea deplasat dacă nu am şti că în 
prezent danezii, olandezii, dar şi o parte din 
germani, consideră filiaţia din vechea Dacie ca 
fiind una cât se poate de firească şi vom spune 
chiar că şi Richard Inimă de Leu are această 
marotă a strămoşilor daci! 
 Să nu uităm că Richard numit Inimă de 
Leu era el rege al Angliei însă pe insulă a călcat 
doar de două ori, iar aprecierile sale la adresa 
popoarelor care vor deveni mai târziu englezi nu 
au fost deloc măgulitoare. El, fiind şi duce de 
Normandia, şi-a trăit aproape toată viaţa pe 
continent, ba chiar a şi murit în ducatul său pe 
care-l considera adevărata lui moştenire. Iar 
normanzii, ce să mai spunem, şi ei se considerau, 
ca şi acum de fapt, urmaşi ai dacilor din vechime. 
Şi dacă am avea curiozitatea de a asculta vechea 
limbă normandă am avea parte de o mare surpriză. 
Are o fonetică şi o modulare mult mai 
asemănătoare limbilor romanice decât celor 
germanice. Poate părea ciudat, dar cum studiile 
istoriei străvechi a Europei sunt cam deficitare, 
cel puţin ca publicaţii, din nenumărate pricini, 
multe lucruri ne vor rămâne ascunse până când, 

cel mai probabil, se vor pierde în negura 
vremurilor.    
 În consecinţă, este foarte probabil ca pe 
teritoriul de acum al Europei, cel puţin la sud de 
Dunăre, în urmă cu câteva mii de ani, să fi existat 
şi lei, iar reţii de astăzi, mândri de originile lor, au 
folosit acest simbol întru nemurirea vitejiei unor 
soldaţi loiali şi corecţi, am spune chiar 
surprinzător de devotaţi, pentru că istoria ne dă 
multe alte exemple din care aflăm că mercenarii 
au fost primii care şi-au trădat angajatorii. Iar dacă 
apartenenţa reţilor la marele trunchi populaţional 
al traco-geţilor este o certitudine confirmată 
ştiinţific, pot exista unele dubii în privinţa 
simbolurilor, lucru absolut firesc raportat la 
cunoaşterea de tip general mai ales datorită 
faptului că simbolul are întotdeauna adresabilitate 
doar pentru cei iniţiaţi, cei care au fost învăţaţi să-
l recunoască şi să-l interpreteze. 
 Cu toate acestea există şi lucruri mult mai 
vizibile care, dacă ar fi puse în corelare, ar putea 
augmenta cele prezentate mai sus. Şi este vorba în 
primul rând de uniforma gărzilor papale, dar şi de 
drapelul lor. Ambele dominate de armonia 
culorilor roşu galben şi albastru, cele specifice 
drapelului românesc, despre care se spune că a 
fost adoptat de pașoptiști, deşi ministrul de 
externe al Guvernului Revoluţionar îi spunea lui 
Emin Paşa, trimisul sultanului: „colorile eșarfului 
ce purtăm noi diriguitorii, precum și toți 
impegații, nu sunt de datină modernă. Noi le-am 
avut încă de mai înainte pe steagurile noastre. La 
primirea dar a cocardei și a eșarfelor tricolore nu 
am urmat duhul de imitație sau de modă”, iar 
ministrul Guvernului Provizoriu al Ţării 
Româneşti îl asigura, în 1848, pe trimisul 
extraordinar al Porții, Suleiman Pașa, de faptul că 
cele trei culori ale drapelului sunt „de demult, 
străbunii noștri le purtau pe pavilionul lor și pe 
steagurile lor. Deci ele nu sunt un împrumut și o 
imitație din prezent sau o amenințare pentru 
viitor”. 
 Aveau dreptate fiindcă istoricul Whitney 
Smith redă, după un document de epocă, 
stindardul de luptă al regelui Arthur, considerat de 
istoriografi ca fiind celt deşi el era originar din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poarta_Otoman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suleiman_Pa%C8%99a
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ţinuturile dacice. Stindardul ridicat în onoarea 
tatălui său, Uther Pendragon, era vestitul dragon 
dacic şi purta colorile roşu, galben şi albastru. 
 Cam în acelaşi timp, în anul 535, 
împăratul Constantin cel Mare a înființat 
provincia Iustiniană Prima, care cuprindea Dacia 
Ripensis și Dacia Mediterranea de la sud de 
Dunăre, precum și două dintre cetățile recent 
înființate în stânga Dunării (Recidava, adică 
Arcidava sau Varadia, din Banat, și Litterata-
Lederata). Stema acestei provincii locuite de 
urmașii dacilor romanizați a preluat cele trei 
culori: roșu, galben și albastru, dispuse de la 
dreapta la stânga, ea reprezentând o continuate a 
simbolurilor provenite din spiritualitatea dacică, 
precum și simbolul refacerii unității tuturor 
ținuturilor locuite de urmașii dacilor romanizați, 
românii.  
  Putem să aducem în discuţie şi Stindardul 
călușarilor, dans ritualic a cărui vechime se pierde 
în negurile istoriei, cel care, așa cum îl cunoaștem 
astăzi, este alcătuit din panglici colorate şi se 
aseamănă cu stindardul dacilor descris de Arian 
spre mijlocul secolului al doilea.  
 Pe linie de consecinţă se poate afirma că 
mercenarii elveţieni, de regulă reţi, convinşi de 
înrudirea cu vechii daci, aveau toate motivele să 
sublinieze acest adevăr folosind simbolistica 
oferită de această combinaţie coloristică. Aşadar 
culorile uniformelor de paradă ale gărzilor papale 
nu este o simplă inspiraţie de moment ci duce cu 
gândul la o tradiţie deja milenară. 

 
 Sigur, se poate spune că albastrul 
uniformelor virează spre ultramarin, iar galbenul 
este de fapt portocaliu. Faptul în sine este lipsit de 
importanţă deoarece şi în unele reprezentări ale 
drapelului naţional al României (ex. Gheorghe 
Tattarescu: 11 februarie 1866 - modelul 
tricolorului în momentul abdicării lui Alexandru 
Ioan Cuza) culoarea galben are o cu totul altă 
nuanţă decât cea cunoscută acum. 

 Câteva cuvinte despre Garda Papală sunt 
însă folositoare pentru a înţelege rolul şi locul ei 
în cadrul formaţiunilor militare europene. Garda 
Elveţiană Pontificală a fost înfiinţată în anul 1506 
şi a defilat în acelaşi an la Roma, fiind formată din 
150 de soldaţi şi ofiţeri originari toţi din cantonul 
Uri aflaţi sub comanda căpitanului Kaspar von 
Silenen. De-a lungul timpului această formaţiune 
a luptat cu eroism în diferite conflicte declanşate 
mai ales de vecinii care doreau să-şi impună 
voinţa asupra Romei Pontificale. Deviza Gărzii 
este: Acriter et fideliter  (în limba latină „curajos 
și fidel”) şi nu a fost încălcată niciodată! 

 
 Uniforma oficială a Gărzii Elvețiene, în 
stilul epocii Renascentiste, se spune că ar fi fost 
creată după un desen-proiect al lui Michelangelo. 
Este desigur o legendă care însă, aşa cum ştim, 
conţine şi un sâmbure de adevăr. Fapt sigur, ea a 
fost concepută de comandantul Jules Repond în 
1914, având ca sursă probabilă de inspiraţie o 
pictură a lui Rafael. 
 Iar dacă în privinţa culorilor uniformei 
putem avea unele îndoieli este bine să privim şi 
drapelul de luptă al acestor bravi soldaţi despre 
care nu se poate spune că au trădat vreodată sau 
nu au dus îndeplinire misiunea până la sacrificiul 
de sine.   
 Desigur toate acestea ar putea fi trecute cu 
uşurinţă la capitolul coincidenţe sau alăturări cu 
intenţie, însă chiar dacă ar fi aşa nu este moral să 
trecem peste ele fără să le punem într-o firească 
ordine logică. Adică un semn că ne gândim la 
istoria noastră, ieşind din tiparele didactice, cele 
care îşi au şi ele rolul lor în procesul de învăţare. 
 Dovedind astfel că ne-am învins frica de 
adevăr, de necunoscut sau de schimbare. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaspar_von_Silenen&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaspar_von_Silenen&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
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ESEURI 
Melania RUSU CARAGIOIU – Montreal, Canada 

 
PREA PUȚIN DESPRE CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE DE 

ÎNCEPUTURI 
Din Serialul ,,LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” 

 
Motto: ,, Carte frumoasă cinste cui te-a scris”.  

Nu putem rămâne indiferenți la ideea dispariției cărții și nu suntem în largul nostru nici dacă ea va 
putea exista doar în imagini pe internet sau pe alte mijloace de reproducere vizuală. Pe lângă acest 

omagiu adus în general  autorului și cărții sale, am putea adăuga și:   
,, Carte utilă plecăciune cui te-a alcătuit”.  

MRC 
          

 
Catalogarea cărților, mă feresc de a spune 

clasificare, ceea ce se referă la cu totul alt aspect,  
catalogarea are un punct de pornire foarte diferit  
științific sau profan, care depinde fie de legile 
biblioteconomiei, fie de percepția și interesul 
fiecărui individ sau comunități. Mă voi opri doar 
la capitolul lingvistic- literatură. 

Privită din acest punct de vedere lumea 
universală a cărților cuprinde toate domeniile de 
activitate, beletristica și cartea pentru copii, având 
fiecare din aceste mari grupuri, propria sa istorie.  

Dacă lumea manuscriselor pare enigmatică 
și mai greu accesibilă, cea a cărților tipărite 
incumbă luxul unei tehnici greu de atins în plin ev 
mediu sau renaștere 

În fața tuturor realizărilor care au văzut 
lumina tiparului stă acea singulară carte, cartea 
veche, dorită, visată, legănată, purtată uneori și pe 
perne, incunabulul până la 1500 și cartea veche, 
1500-1780 (un fel de dată limită marcată de 
apariția Școlii ardelene). 

Facem deci distincție între manuscris, 
chiar dacă el este legat ca o carte și cartea propriu 
zisă tipărită. 

Atunci cartea tipărită era considerată și 
divinizată ca un act suprem de artă, de cultură, 
mult mai greu  și mai costisitor de obținut decât 
un manuscris. Era considerată ca o comoară mai 
vivace de idei și simțăminte, ca un apanaj 
domnesc valoros, care oferea prestanță și garanție 
de intrucțiune  posesorului său.  

Inventatorul tiparului, germanul Johannes 
Gutemberg deschide epoca înfloritoare a 
tipăriturilor la Veneția. El tipărește în anul 1455 
Biblia cu 42 de rânduri, apoi o Biblie cu 36 de 
rânduri, permițându-și câte două exemplare din 
fiecare. 

Se descoperă mereu informații. Astfel se 
spune ca Gutenberg a tipărit, chiar înainte, fără a 
folosi litere mobile, primul său text la Strasburg,  
un fragment din Cartea Sibilelor. Acel tipar nu era 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 98 

 

 

un tipar propriu zis și nu semăna cu acela inspirat 
după  o tehnologie engleză. 

Vestea acestui succes străbate foarte 
repede lumea europeană și meșteri iscusiți din 
Olanda, Franța, Germania, din alte părți ale Italiei, 
din teritoriile românești și din nenumărate centre 
bogate culturale europene se arată interesați de a 
prinde acel meșteșug. 

În acel timp îl găsim pe diaconul sârb 
Macarie, din Cetenjie-Muntenegru, tipograf la 
Veneția. Acolo el învață  arta tiparului și tipărește 
în limba slavonă incunabulele: Ochtoih, 1493-
1494; Molitvelnic 1493-1495 și Psaltirea, 1495. 

Pe cât posibil am să urmăresc firul 
tipăriturilor apărute în cadrul provinciilor 
românești, chiar dacă unele date se interferează în 
funcìe de așa zisa recopiere a cărților sau migrarea 
meșterilor tipografi.  

Întrucât întregul catalog de carte veche 
românească este bogat, voi expune în acest referat 
doar date despre întâiele tipărituri și date succinte 
despre contextul social în care ele au apărut. 

 
În Țările Române     
Tipograful Macarie despre care am 

amintit, acesta aflat într-un anumit  context social, 
cultural, conflictual pentru el, după niște 
neînțelegeri,  în 1507 fuge la Mănăstirea Dealul 
de lângă Câmpu-Lung,Târgoviște.  

Aci sub Domnia lui Radu cel Mare și 
Mihnea Voevod care s-a intitulat Domn al Țării 
Ungrovlahiei și a Părților de la Dunăre, și 
continuând  sub  Vlăduț Voievod și Neagoe 
Basarab, până în anul 1520 văd lumina tiparului la 
noi Liturghierul- Târgoviște, numit al lui Radu cel 
Mare în 1508, Ochtoicul, Târgoviște, 1510 și 
Tetraevanghelierul, Târgoviște, 1512, toate 
tipărite în limba slavonă. 

În anul de la Facerea lumii 7016 minus 
5508, deci în anul după Hristos 1508 se 
înființează prima tipografie românească, primul 
teasc.  Se  tipărește acum în 1508, la noi, întâia 
carte un Liturghier la Târgoviște numit slavonesc, 
după limba slavonă în care a fost tipărit. 

De reținut deci: Macarie tipărește prima 
carte in 1508, La Mănăstirea Dealul, Târgoviște, 

Liturghierul numit al lui Radu cel Mare, în limba 
slavonă. 

Acum îl găsim pe Macarie intr-un statut 
superior, devenit monah și preot. 

Este cazul să spunem că deși limita  de 
apariție a celor mai valoroase cărți – incunabulele –  
se limitează la anul de apariție 1500 în spațiul 
european, la noi, datorită valorii, muncii 
migăloase și trenante și dificultății obtinerii 
acestor cărți, timpul  de realizare al lor fixează, 
ulterior, ca limită a incunabulelor o dată, mai 
extinsă, până spre 1508-1510. Deci Liturghierul 
slavonesc apărut la noi la Mănăstirea Dealul, 
Târgoviște, în 1508 este apreciat ca valoare de 
incunabul, deși este carte românească veche.. 

După Liturghierul slavonesc, Târgoviște, 
1508, s-a început în anii  de domnie a lui Mihnea 
Voievod tipărirea Ochtoicului, Târgoviște, între 
1508-1510, săvârșit abia sub Vlăduț Voievod, în 
1510-1512. 

Râvna pentru tipărire a continuat, astfel că 
sub Neagoe Basarab, în 1512 apare 
Tetraevanghelierul, slavonesc la Târgoviște,  într-o 
ediție de lux, pe pergament. Dar și acestă carte  
precum și Liturghierul slavonesc, Târgoviște 
1508, și Ochtoicul slavonesc-Târgoviște, 1510, 
toate erau tipărite  exclusiv  în  limba slavonă, 
după cum le arată și titlul.. 

După 1512 Macarie devine Mitropolit al 
Ungrovlahiei cu sediul la Târgoviște, incetând de 
a se mai ocupa de tipărituri. 

Sub Matei Basarab, Macarie revine la 
Mănăstirea Dealul. 

Înaintându-se în timp, pe la începutul 
secolului al XVII-lea,  paleta de tipărire se 
diversifică, nemaifiind limitată doar la scrierile 
religioase. Un ajutor la această diversificare este 
acordat de Petru Movilă devenit Mitropolit al 
Kievului și de mare influiență asupra tiparului  
religios al vremii. El se stinge după 1640. 

Dintre sacrierile laice apărute¸ între 1580-
1620 amintim legendele apocrife, din Codicele 
Sturza  copiat in Ardeal în satul Mahaci. Aceste 
scrieri apocrife cuprind scrieri hagiografice 
referitoare la viețile sfinților și scrieri apocaliptice 
despre rai și iad.. 
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Altă carte mult căutată era Alexandria, 
viața lui Alexandru Machedon, tradusă în secolul 
al XVI-lea din limba greacă în limba română. 

Amintesc și Floarea darurilor sau 
Albinuța, apărută în secolul al XVII-lea, precum 
si Zodiac, Trepednic, Gromovnic, lucrări  de 
prevestiri sau astrologie, 

Mulți români au fost cei care au lucrat la 
tipărirea incunabulelor în străinătate, unii dintre ei 
întorcându-se în țara de origine. 

Îl amintim aci  pe Toma Transilvăneanul, 
printre tipografii care au învățat tehnica tiparului  
tot în străinătate, la  Mantua și la Modena, lucrând 
acolo la incunabule și apoi îl găsim tipărind la 
Sibiu. 

Bernard din Dacia a lucrat  la Neapoli. 
Andrei Corbul din Brașov și Martin Bârsăneanul 
din Codlea au lucrat un incunabul din Briunn 
tipărit la Veneția în 1484 

Ulterior și pe teritoriul românesc tiparul s-
a înmulțit, dar originalul rămâne tot la Mănăstirea 
Dealul. 

Unul dintre cei mai prolifici tipografi este 
Diaconul Coresi, diacon ortodox, traducător și 
meșter tipograf la Târgoviște. El a învățat 
meșteșugul de la Dimitrie Liubavici.  

Dimitrie Liubavici a lucrat în Țările 
Române și în 1545 tipărește Molitvenic la 
Târgovițte. 

Coresi a lucrat și în Țara Românească și în 
Transilvania 
 

Cartea rămânească veche în Transilvania 
Mitropolia Ungrovlahiei, puternică în 

Țările Române, nu permitea aparița cărților în 
limba română, fapt care l-a determinat pe Coresi 
să aleagă, să meargă spre a lucra  la Brașov. 
Acolo  el tipărește mult, cu ajutorul primarului- 
judelui Brașovului, Hans Benkner, care deschisese 
și  o fabrică de hârtie. 

De data aceasta se tipărete și în slavonă și 
în română. Cărțile lui Coresi, în total 35 de titluri,  
au circulat foarte mult, ele fiind considerate ca 
punând bazele limbii române. 

Prima carte tipărită de Coresi în slavonă 
este Ochtoicul mic, la Brașov, în 1557, iar prima 

în limba română este ,,Întrebare creștinească” sau 
Catechismul , la Brașov în 1560, sau 1559. 

În  Transilvania sunt multe nucleie 
tipografice. Ele luând exemplul lui Coresi (fugit la 
Brașov) încep să tiărească în limba română. Dar 
chiar înainte de această dată,  în 1544 Filip 
Moldoveanul tipărește la Sibiu Catehismul 
lutheran. 

În 1582, Șerban, fiul lui Coresi tipărește la 
Orăștie, Palia de la Orăștie, o carte compusă din 
două părți, capitole  extrase din Biblie: Prima pate 
numită Creațiunea-Biblia, a doua parte numită 
Ishodul-Ieșirea. 

În 1646 apare la Bălgrad, Alba-Iulia, Noul 
Testament.  

Dimitrie Liubavici este și el un tipograf 
care servește cultura românească, lucrând și în 
Țările Românești și în Transilvania, dar și pentru 
Moldova. Astfel, începând cu anul 1545 Dimitrie 
Liubavici tipărește un Molitfelnic slavonesc la 
Târgoviște,  un Evangheliar, un Apostol slavonesc 
tipărit pentru  Moldova la Târgoviște în 1547, un 
Triod-Penticostar slavonesc, la Târgoviște în 
1550.  

Văd apoi lumina tiparului, din râvna 
multor lucrători sub supravegherea maeștrilor 
tipografi: 

În 1559 se tipărește în limba română 
Catechismul sau ,,Întrebare creștinească” la  
Brașov. 

În 1561, Evangheliar românesc, Brașov. 
În 1563, Lucrul apostolic, sau Apostol 

românesc, Brașov. 
În 1564, Cazania sau Tâlcul evangheliilor, 

la Brașov.   
Moliftelnic  românesc, 1564, Brașov. 
În 1570, Liturghier românesc, Brașov. 
În 1576, Psaltire slavonească, Brașov.  
În 1577, Psaltirea româno-slavonă, 

Brașov. Intre 1570-1580, Pravila, Brașov, 1570. 
În 1581 Evanghelia cu tâlc, sau 

Evanghelia cu învățătură, apărută la Brașov. 
Reținem deci că prima carte tipărită în 

limba română a fost realizată de Coresi la Brașov. 
,,Întrebare creștineasc sau Catechismul” în anul 
1559. 
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În 1582  Șerban, fiul lui Coresi tipărește 
Palia de la Orăștie, o carte compusă din două  
capitole din Biblie: Creațiunea- Biblia și Ishodul-
Ieșirea trduse după textul latin. 

Cronologic, revenind la Țările Românești, 
Între 1596-1657 Udriște Năsturel, 

cumnatul Domnitorului Matei Basarab are meritul 
de a fi îndrumat traducerea din limba rusă în 
limba romănă a Cazaniei tipărită la Govora în 
1642 de către Ieromonahul Silvestru, carte 
retipărită la Mănăstirea Dealul în 1644. 

Tot Udriște Năsturel a tradus din latină în 
slavonă rusă opera ,,De Imitatione Christi”, în 
traducere- Despre urmarea lui Hristos, opera lui 
Thomas de Kempis 

În 1644 îl găsim egumen  la Mănăstirea 
Dealul pe Varlaam Arapul. Atunci în 1644 s-a 
tipărit Evanghelia învățătoare sau Cazania,  carte 
în limba română, dar cu litere slavonești și nu 
latine. 

Urmează în 1646 Liturghier. Iar în 1647 
Urmarea lui Hristos, ambele în slavonește. 

In 1652 se tipărește la Târgoviște 
Îndreptarea legii.  

În 1688 Biblia de la București a lui Șerban 
Cantacuzino, tradusă de frații Radu și Șerban 
Greceanu, ajutați fiind de stolnicul Cantacuzino. 
 

Cartea românească veche în Moldova 
Nici în Moldova nu a fost neglijată 

tipărirea cărților, in vremea aceea foarte rare, 
foarte costisitoare. 

În secolul al XVI-lea în Moldova sunt 
semnalate ulterior doar manuscrisele: Codicele 
voronețean, descoperit doar în 1871 în podul 
Mănăstirii Voroneț, Psaltirea voronețeană, găsită 
în aceleași condiții și cumpărată de Dimitrie 
Sturza și predată Academiei Române, și Psaltirea 
Hurmuzachi.  

Începând cu secolul al XVII-lea apar 
tipărituri românești în epoca lui Vasile Lupu. 

În 1643 se tipărește la Iași Cazania(lui 
Varlaam) sau Carte românească de învățătură la 
Dumenecele de preste an și la praznicele 
împărătești, folosindu-se izvoarele din Cazania lui 
Coresi, 1581. 

În 1646 la Iași este tipărită Pravila lui 
Vasile Lupu cu titlul : ,,Carte românească de 
învățătură de la pravilele împărătești”. 

Tot în 1646 Mitropolitul Varlaam, pe 
numele laic-Vasile Motoc, fost egumen la 
Mănăstirea Secul tipărește la Tipografia de la Trei 
Ierarhi, Cazania, Cele șapte taine ale bisericii, 
Paraclisul-Iași,1646. Născătoarei de Dumnezeu, 
Iași, 1646 și „Carte româneasă de învățătură la 
pravilele împărătești și la alte giudețe”, Iași, 1646 

Mitropolitul Dosoftei în Moldova scoate 
de sub tipar prima sa carte, Psaltirea în versuri și 
apoi Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, tipărită 
la Uniev în 1673.  Apoi văd lumina tiparului în 
1681 Molitvelnicul de-nțeles, în limba romănă; 
Cartea de învățătură, apoi Dumnezeiasca 
Liturghie în 1679 și o alta în 1683  

În 1683 Dosoftei tipărește Ochtoicul în 
limba română. 

Am încercat să redau cât mai cronologic 
șirul apariției cărților, dar aceste date fiind legate 
și de locul de apariție și de numele tipografului, 
pare puțin mai sinuos. 

Întâi de toate a avea o carte, în acele 
vremuri presupunea  un act de cultură. Acea carte 
atât de rară, atât de greu obținută nu putea fi lăsată 
fără o frumusețe aparte. De aceea cartea era 
înzestrată cu o  prețioasă  legătură din piele 
prelucrată scump și fixată pe scoarțe-table  de 
lemn. Scoarțele, copertele erau ornate și închise  
cu caboșoane  uneori de argint. 

Pe cărți se găseau inscripții, ornamente 
obținute prin presare la cald, uneori incrustații și  
pietre prețioase și semiprețioase, efigii. Unele 
cărți erau legate chiar cu un lanț de siguranță, sau 
erau ținute în locuri de mare securitate. 
 Paginile erau încadrate în chenare frumos 
ornate. Majusculele erau scoase în evidență prin 
înflorituri sau elemente zoomorfe, Deobicei 
ornamentația era color. 

Odată cu înmulțirea cărților ele deveneau 
mai accesibile, prezentarea lor fiind din ce în ce 
mai modestă. 

Este o listă foarte lungă,  a cărții românești 
vechi, care merită a fi continuată, o listă a 
strădaniei tipăririi cărților vechi românești și 
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totodată a neasemuitelor comori adunate de 
înaintașii noștri,  voievozi, oameni de cultură și 
maeștri tpografi cu toții contribuind și din 
sudoarea poporului, la acest tezaur de cultură 
românească,  universal recunoscută, născută în 
ciuda tuturor  restriștilor îndurate de neamul 
nostru prin secole. 

Acel mare catalog, acea mare listă despre 
care am amintit a făcut obiectul cercetărilor pe 
teritoriul României, dintotdeauna, reușindu-se 
deabia cu puțini ani în urmă de a se închega 
aproape în intregime, însumând colecțiile de stat 
și particulare. Biblioteca Centrală de stat, 
Biblioteca universitară București și Biblioteca 
Academiei Române, au meritul centralizării 

datelor culese din teritoriu, lucrare la care au 
contribuit cei mărunți din teritoriu între care 
mă numesc și eu un umil contribuabil. 

Bibliografie, 
Materiale  de bibliotecă de la Academia 

Română- București. 
Materiale de bibliotecă de la Biblioteca 

Centrală de Stat- București, 
Materiale de bibliotecă de la Filiala 

Academiei Române- Timișoara 
Informații de pe internet 
Informatii din Fondul de carte al 

Bibliotecii Județene Timiș-Timișoara, 1974- 
1988  

 

 
Nicolae Vermont - Scrisoarea de pe front 
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JURNAL DE CĂLĂTORIE 
Vicu MERLAN – HUȘI 

 

Roşia Montana –  
un paradis al aurului şi al cristalelor de stâncă 

 
În periplul expediţionar efectuat în vara 

anului 2021, în Munţii Apuseni, după ce am 
vizitat Gheţarul de la Scărişoara, în drum spre 
Ţara Haţegului, mi-a sărit în ochi indicatorul spre 
Roşia Montana. 

De multe ori am trecut pe aici, însă 
niciodată nu aveam suficient timp să mă abat de la 
drum. De această dată am luat hotărârea de a 
merge şi a vizita acele locuri. 

Ajungând după ora 15.00 am avut 
ghinionul de a nu prinde ultima tură de intrare în 
galeriile miniere romane şi dacice. Prin urmare, 
după un tur prin localitate am luat o altă hotărâre 
de a ne caza în zonă, mai ales după intervievarea 
unor localnici şi aflarea unor povesti despre aur 
care mi-au incitat mintea spre a verifica cât de cât 
tot ceea ce se spune. Negăsind cazare la Roşia 
Montana (fiind puţine pensiuni) ne-am întors spre 
Abrud. 

 
Munţii din jurul localităţii Roşia Montana 

 
A doua zi, intrând în vorbă cu unii 

localnici mai vorbăreţi, am aflat multe poveşti şi 
legende, pe care le vom reda parţial şi în cadrul 
acestui articol. Apoi am mers şi am vizitat fosta 
exploatarea de la suprafaţă, galeriile vechi ale 
localnicilor (înainte de naţionalizare). Practic, din 
discuţiile cu localnicii şi cu ghidul de la galerii, 
am aflat că, de jur împrejur, au existat munţi care 

astăzi sunt dispăruţi, datorită exploatării aurului 
prin dinamitare (mai ales în perioada comunistă). 

 
Moara de apă de concasat zăcământul de aur 

 
Se ştie că majoritatea zăcămintelor de aur 

se cantonează la partea superioară a munţilor, 
aceasta datorită frământărilor geologice, a 
cutărilor orogenetice ale acestora. 
Metamorfozarea şi alchimizarea minereului din 
care ia naştere aurul în decursul milioanelor de 
ani, transformările pe care le-a suportat în 
decursul timpului, a avut loc doar într-un mediu 
specific. 

 
Vagoneţii 

Aurul, la Roşia Montana, se găseşte sub 
forma unor filoane (unele chiar de zeci de kg, 
după spusele localnicilor) sau în cea mai mare 
parte sub formă de pulbere în masa de roci locale, 
ceea ce face ca dintr-un camion de roci să fie 
extrase doar câteva grame de aur, în urma 
proceselor de concasare, decantare etc. 
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Cu toate acestea, de a lungul mileniilor, 

din timpul dacilor, apoi a romanilor, austriecilor 
etc au fost extrase tone de aur, ceea ce a dus la 
modificări majore de peisaj. 

 
Tehnologia de extracţie până la comunişti 

era rudimentară. Se săpa în munte cu târnăcopul şi 
dalta căutându-se filoanele masive sau rocile 
bogate în conţinut de aur, care erau scoase la 
suprafaţă în coşuri de papură, în spate sau pe 
catâri, roci care erau apoi piste într-o piuă 
confecţionată dintr-o rocă vulcanică dură.  

 
Pulberea obţinută era apoi cernută, printr-o 

sită sau ciur, la râul din apropiere, iar cu ajutorul 
unui ciurar, aurul se separa lateral. 

 
Maşină de concasat zăcământul de aur 

Am aflat de la un cetăţean că bunicul său, 
dar şi alţi localnici, aveau în vechime propriile 
galerii, angajau oameni de prin alte localităţi, 
aducând din minele lor roci aurifere la suprafaţă.  

 
Le zdrobeau în piuă, iar soţiile şi copii lor 

efectuau muncile mai uşoare de cernere la râu. 
Într-o lună sau două reuşea bunicul său să adune 
circa 2-3 kg de aur. Mergea apoi la Abrud spre a-i 
vinde la comercianţii specializaţi în prelucrarea 
aurului. 
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La pauză… 

 
Fiind o fire nonconformistă şi cam 

risipitoare, bunicul său, după vinderea aurului, 
petrecea prin cazinouri, crâşme etc iar la 
întoarcerea cu taxiul (căleaşca) era însoţit de 
ţiganii lăutari plătiţii să-i cânte până acasă 
melodiile preferate. Cu bruma de profit cu care m-
ai rămânea, plătea slujbaşii şi-şi procura hrana 
necesară până la nouă recoltă. Soţia sa cu greu 
suporta distracţiile sale, însă condiţia femeii de la 
acea vreme, o determina să accepte situaţia, mai 
ales că aveau o mulţime de copii şi destinul îi era 
ţintuit în sânul acelei familii. 

 
În interiorul galeriilor vechi ale localnicilor 

 
Cei care aveau norocul să găsească filoane 

bogate şi erau credincioşi, ridicau biserici, 
construiau şcoli, făceau acte de caritate notabile, 
acestea cu rolul de a purifica păcatul aurului, de a 
evita blestemul acestui metal foarte căutat. Despre 
acest blestem al aurului sunt o mulţime de poveşti, 
unele chiar dramatice. Aurul de la Roşia Montana 
a făcut posibilă apariţia primului cazinou din 
România.  

În cele două zile petrecute la Roşia 
Montana, am fost surprins de câtă istorie narativă 
există în localitate. 

Muzeul de la Roşia Montana este alcătuit 
din trei sectoare: expoziţia de fotografii din 

incinta fostelor birouri ale personalului TESA, 
apoi muzeul de la suprafaţă cu epitafele din piatră 
romane (în stânga) şi tehnologia de lucru expusă 
prin maşinile de concasat, zdrobit şi selectat aurul 
(în dreapta). Unele sunt confecţionate din lemn 
(moara de apă cu zdrobitoare pentru zăcăminte) 
sau din fier (maşinăriile din timpul austriecilor şi 
a comuniştilor). Cel de-al treilea sector al 
muzeului cuprinde minele de adâncime din timpul 
dacilor şi a romanilor.  

 
Intrarea în galeriile romane 

 
Cu ghidul local am coborât la peste 50 m 

adâncime, pe trepte, apoi ne-a deplasat pe un plan 
cvasiorizontal peste 200 de metri. Pentru publicul 
larg sunt vizitabile doar 1/3 din galeriile existente, 
fiind considerate cele mai lungi galerii de 
exploatare antice din lume, păstrate până astăzi. 

 
Într-o mină numită Ohaba – Sf. Simion din 

Muntele Cârlinc s-a descoperit la 1854 o tăbliţă pe 
care avea în conţinut un contract, fiind cel mai 
vechi document ce atestă existenţa mineritului şi a 
localităţii Rosia Montana sub denumirea de 
Alburns Maior, act ce datează din anul 131 d. H. 

În timpul comuniştilor s-au retezat doi 
munţi, unde s-a dezvoltat o carieră de exploatare 
la zi, prin explozie. Pentru o mai bună organizare, 
comuniştii au săpat un tunel între exploatarea la zi 
şi staţia de încărcare în vagoanele de tren. 
Zăcământul era aruncat din carieră, printr-un puţ, 
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până în galeria unde era preluat de bandă spre 
încărcare. Trenurile plecau cu zăcământul la Baia 
Mare, unde era extras din rocă prin procedee 
industriale cu cianură.  

Tot de la localnicii vorbăreţi am aflat că 
sunt grupuri infracţionare care, noaptea, fiind bine 
echipate, intră în galeriile vechi, amplasează 
explozibil în zona vizată, scotocind munţii după 
filoanele bogate de aur. Unii au noroc alţi nu, 
chiar pierzându-şi viaţa cu acea ocazie. 

 
Exploatarea prin explozii, atât din cariere 

cât şi din subteran au distrus o mulţime de geode 
de cristale de stâncă. Muntele este plin de astfel 
de formaţiuni silicioase geologice, unele de 
dimensiuni mari (peste 10 cm) altele mici chiar 
sub un cm. Am rămas surprins să văd în peretele 
muntelui, formaţiuni cristaline superbe, atât la 
suprafaţă cât şi în galeriile vechi. A doua bogăţie 
după aur ar fi minunatele cristale de stâncă.  
 

Fiind pe acele locuri ciuntite de 
exploatările şi goana nemiloasă după aur, mi se 
rupea sufletul când vedem, în grohotişul de la 
poalele muntelui, resturi minuscule de cristale din 
geodele masive sclipitoare de altădată. Dacă ar fi 
să credem ceea ce spun radiestieziştii sau alte 
persoane competente ce studiază acest domeniu 
ocult, referitor la informaţiile ce se pot acumula în 
aceste cristale, am putea să le numim veritabile 
capsule ale timpului. 

De remarcat totuşi că în anul 2021, în 
urma a multe demersuri ştiinţifice şi arheologice, 
Roşia Montana a intrat în patrimoniul UNESCO, 
mai ales datorită galeriilor romane unicate în 
lume.  

Dacă până acum unii investitorii străini 
(care doreau exploatarea nemiloasă a resurselor 
subsolice din acest perimetru) mai sperau la a 

câştiga procesul cu statul român, prin această 
decizie Roşia Montana a intrat sub altă jurisdicţie. 
Acest fapt a permis ca măcar de acum încolo, 
valorile intrinseci ale tezaurului local (din cât a 
rămas) să nu mai fie jefuit şi distrus de avizii 
căutători de metale preţioase. 

 
Prin acest demers, Roşia Montana a 

devenit o arie de protecţie nu doar pentru 
România ci şi pentru Omenire. 
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ISTORIE   
Martha EȘANU – Iași 

 

ZIUA IERUSALIMULUI 
 

Motto: „Zece măsuri de frumuseţe i-au fost dăruite lumii,  
nouă le-a luat Ierusalimul iar una restul lumii” 

                                        (Talmudul din Babilon, Tratatul Kidduşim, 49:2) 
 

 
Ierusalimul, cel mai cunoscut oraş al lumii 

datorită imensului tezaur de istorie pe care l-a 
acumulat în existenţa sa trimilenară, este locul 
unde a prins rădăcină ideea centrală a credinţei 
într-un singur Dumnezeu, ideea dreptăţii şi a 
eticii, idei ce stau, deopotrivă, la baza iudaismului 
şi a credinţelor ce s-au născut din acesta: 
creştinismul şi islamismul.  

Numele Ierusalimului – Cetatea Păcii – 
derivând din cuvintele ebraice „ir” - oraş, cetate şi 
„shalom” - pace., înmănunchează în el speranţa cu 
cea mai nobilă aspiraţie: pacea între toţi oamenii 
lumii.                                            

Ierusalimul, la care se referă şi cuvântul 
biblic Sion, ocupă un loc absolut central în 
învăţăturile şi tradiţiile iudaice. Toate rugăciunile 
evreilor, de peste 2000 de ani încoace, s-au 
concentrat asupra Sionului. În Biblie Ierusalimul 
este amintit de peste 650 de ori iar în Tanah este 
menţionat aproape pe fiecare pagină. 

Oraşul sfânt are peste 70 de nume în 
scrierile evreilor. Dintre acestea foarte 
semnificative sunt: „Oraşul de aur” şi „Cetatea 
Păcii”. Sionul, care a dat numele mişcării sioniste, 
mişcarea de renaştere naţională a poporului evreu, 
este unul dintre sinonimele Ierusalimului. 

Stema Ierusalimului, reprezentând un leu, 
ce simbolizează numele oraşului – Ariel – şi 
ramurile de măslin simbolizând pacea, este 
descrisă de profetul Isaia (29:1-2) astfel: „Leul 
este simbolul tribului lui Iuda şi unul din numele 
biblice ale Ierusalimului, iar Templul este Ariel - 
leul lui Dumnezeu”.  

Din anul 1003 î.e.n., când David şi-a 
aşezat aici capitala regatului său, Ierusalimul stă 
în centrul vieţii naţionale şi spirituale a poporului 
evreu. După 40 de ani, Solomon, fiul său, care i-a 
urmat la tron, a adus oraşul la o mare înflorire şi a 
construit Templul care i-a purtat numele şi care a 
devenit simbolul naţional al poporului evreu.        

În ziua de 29 mai 2022 (28 Iyar după 
calendarul iudaic) am sărbătorit 55 de ani de când, 
în a treia zi a războiului de şase zile din iunie 
1967, Ierusalimul a fost eliberat şi reîntregit pe 
măsură ce trupele israeliene de paraşutişti se 
apropiau de Zidul de Vest, singurul rămas din 
Templul lui Solomon. 

Niciodată evreii nu s-au rugat mai mult 
pentru sine decât pentru Ierusalim, oraş căruia i-
au rămas credincioşi mii de ani, pe care l-au iubit 
şi cu care s-au identificat întotdeauna. 

O veche legendă spune că în ziua în care 
Ierusalimul a fost dărâmat s-a construit în Cer un 
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Ierusalim aidoma celui pământesc pentru a nu i se 
pierde amintirea. 

Matineul Cultural organizat cu prilejul 
Zilei Ierusalimului( Iom Yeruşalaim) de 
Comunitatea Evreilor Iaşi şi Clubul YACHAD al 
persoanelor cu vârsta 60 +, a fost iniţiat şi 
moderat de ing. Martha Eşanu, consilier cultural. 

Manifestarea s-a deschis cu melodia 
„Yeruşalaim şel Zaav”, un “imn” dedicat 
Ierusalimului de Aur, Ierusalimului eliberat şi 
reîntregit, înterpretat de Formaţia muzicală 
NIGUN, a Comunităţii Evreilor din Iaşi, condusă 
de prof. Romeo Luchian, solişti ing. Uri Fernbac 
şi jurist Albert Lozneanu acompaniaţi de prof. 
Tania Luchian - vioară, David Luchian - acordeon 
şi Iacov Luchian - xilofon. 

Preşedinta Comunităţii ieşene, doamna 
Benjamina Ides Vladcovschi a urat bun venit 
tuturor invitaţilor şi succes activităţilor culturale 
reluate după peste doi ani de întrerupere cauzată 
de pandemie.               

Despre istoria, arheologia şi cultura 
Ierusalimului de-a lungul timpurilor, au vorbit 
invitaţii: psihologul Emil Forst, juristul Alkbert 
Lozneanu, prof. Andi Daşchievici şi dr.Adrian 
Fiterman. 

Ierusalimul, oraş miraculos şi feeric, cântat 
în toate vremurile de către poeţi şi scriitori de 
pretutindeni, a fost descris, cu mult talent şi de 
doamna conf. univ dr. Cornelia Ursu în volumul 
„Am fost odată... la Ierusalim” apărut în anul 
2020 la Editura PIM din Iaşi şi lansat acum în 
matineul nostru.  

Despre autoare şi despre volumul lansat a 
vorbit ing. Martha Eşanu, membru-senior al 
Asociaţiei Literare „Păstorel” din Iaşi şi 
semnatara prefeţei volumului intitulată: “La pas 
prin IERUSALIM, CAPITALA LUMII călcând… 
pe ISTORIE”. 

Doamna conf. univ. dr. Cornelia Ursu este 
medic militar specializat în oto-rino-laringologie 
şi alergologie şi doctor în ştiinţe medicale. Este 
membră a U.Z.P.R.-Filiala Iaşi şi membru-senior 
al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi.  

În plan editorial literar a debutat în anul 
2016, la Editura PIM din Iaşi, cu volumele „Prin 
ţara unde soarele apune în mare - Imagini şi note 
dintr-o călătorie” şi „Paradigma unui ţărm 
mediteranian – Consemnări şi imagini estivale”.  
În anul 2019, în aceeaşi editură, doamna dr. a 
publicat volumul „Itinerar de idei” şi în 2020 
„Remember epistolar – cu nostalgia unor 
începuturi”. Cartea pe care o lansăm acum „Am 
fost odată… la Ierusalim” s-a publicat tot în anul 
2020 la aceeaşi editură. 

Doamna conf. univ. dr. Cornelia Ursu, un 
intelectual fin şi carismatic, un analist atent şi 
profund al locurilor pe care le-a vizitat şi al 
complexităţii realităţilor politice şi sociale ale 
acelor locuri face în cartea “Am fost odată…la 
Ierusalim” o prezentare deosebită a locurilor 
vizitate în Ierusalimul trimilenar, prezentare pe 
care cititorul pasionat şi interesat o poate percepe 
ca o invitaţie de a vizita Ierusalimul, capitala 
lumii, pe care autoarea l-a admirat cu sufletul 
deschis şi cu multă prietenie, respect şi dragoste 
faţă de Ţara Sfântă şi faţă de poporul lui Israel.    

Scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă, directorul 
Asociaţiei Literare “Păstorel” din Iaşi, a vorbit 
despre cartea lansată şi despre „Ierusalim, locul 
regăsirii”. 

Profesorul Victor Iosif, membru al 
Asociaţiei Literare „Păstorel” a recitat versuri 
dedicate de el autoarei volumului proaspăt lansat. 

Doamna conf. univ. dr. Cornelia Ursu ne-a 
întrebat, în final, dacă am văzut Ierusalimul şi ne-
a mărturisit: „...Pentru mine un lucru este cert: 
Ierusalimul este locul care nu te poate lăsa 
indiferent. Dacă la început te emoţionează, uşor-
uşor te vrăjeşte şi te cucereşte treptat sau 
dimpotrivă te intrigă şi te provoacă din prima 
clipă când dai cu ochii de el. Oricum ar fi, fiecare 
dintre noi va regreta dacă îşi va refuza această 
experienţă”. 

În încheierea matineului Formaţia NIGUN 
a prezentat un recital de muzică tradiţională 
evreiască şi israeliană, cu care a entuziasmat 
publicul şi a cules ropote de aplauze. 

        
    .    
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ETNOGRAFIE 
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
O REVISTĂ PENTRU O IDEE 

O VIZIUNE ETNOLOGICĂ: MAGAZIN DE TEXTE 
 (XXI) 

 
EPICA ÎN VERSURI 
Dintre speciile de largă respirație epică, 

balada a constituit obiectul atenției statornice  a 
întregului grup de la ION CREANGĂ (mai ales 
dacă luăm în considerație 
numeroasele „cântece” cu elemente 
de baladă în conținut). Majoritatea 
cântecelor bătrânești publicate aici 
au fost însă cunoscute cercetătorilor 
noștri de seamă întrucât au fost 
incluse și în volume de autor. Se 
poate face precizarea că nu toate 
cele prezentate sub această 
titulatură pot fi considerate ca atare 
având în vedere că „balada este 
cântecul povestirilor de ascultare, 
cântec prin excelență eroic și 
amplu, despre acțiuni vitejești sau 
senzaționale, cu personaje înfățișate 
în desfășurarea vie a unui subiect 
adevărat”. 

Nu știm dacă redactorul considera, ca și 
Academia, mai târziu, că Balada e „a doua mare 
instituție de artă a poporului român” (10). 
Alergătura după descoperirea unor variante cât 
mai realizate artistic este însă evidentă. 

Atrag atenția mai ales prin realizarea 
artistică variantele la timpul 241 din indicele 
temetic și bibliografic al lui Al. Amzulescu în care 
întâlnim același cunoscut motiv al ignorării 
sfaturilor părintești având ca rezultat moartea 
eroului. În alte opt cântece bătrânești, hoțomanul 
Codreanu plătește pe mocan furându-i calul, apoi 
la stână poruncește să i se aleagă pentru ospăț un 
cârlan. Cel mai adesea ciobanul nu renunță ușor la 
avutul său. Bunăoară în varianta publicată de T. 

Pamfile (în nr.1, anul I), păstorul îl duce la 
judecata domnească în Iași de unde Codreanu 
fuge la Chișinău, domnul fiind acela care-l face 
scăpat. Dintre baladele haiducești, „Iancu Jianu”, 
cea publicată de P. Gh. Savin (11), prezintă 

contaminări accentuate cu alte 
tipuri, eroul este nimerit de șapte 
gloanțe. Oltul îl duce spre Dunăre, 
în timp ce murgul se pierde în 
codru. Surprinde un alt element 
contaminativ – alegoric, din 
cântecul bătrânesc „Gheorghe 
Ardeleanu” mai ales prin tabloul ce 
urmează blestemului ca eroul să 
ajungă „rob la turci”, să tragă „Ziua 
la catargă / Sara s-o tragi pe uscat / 
iar noaptea cu fer legat”. 
Corespondența dintre personajele 
reale și personalitățile faunistice 
din creația populară fiecare după 
cât le consideră țăranul de 

vrednice- frapeză: 
Tu înainte să te duci  
Până-i găsi plug de cuci; 
Coțofană 
La cormană  
Și pe urs ținând de coarne  
Iar pe-ariciu 
Pogoniciu 
Tat-al pițigoilor, 
Înaintea boilor, 
Pitulicea fată mare  
Ducând la plug de mâncare (12) 
Eroii acestor balade aparțin unor regiuni, 

dar cadrul și caracterul acțiunilor sunt tipic 
românești. 
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Enumerarea doar a câtorva titluri 
sugerează atât varietatea tematică a baladelor cât 
și atenția acordată genului: Badea, Chira, Corbea, 
Encea Săbeencea, Antofiță, Dragoș, Iovan 
Iorgovan etc.  

   
FOLCLOR MUZICAL 
Din păcate pregătirea culegătorilor n-a 

oferit posibilitatea consemnării și părții muzicale, 
deși revista putea publica fragmente ori bucăți 
întregi. Din acest punct de vedere ION 
CREANGĂ deschide drumul IZVORAȘULUI de 
după  război, prin culegerile cuprizând și partituri 
muzicale, relativ puține. Că și culegerea muzicii 
populare a fost în atenția conducătorilor revistei – 
de altfel mereu receptivi la nou – o probează 
apariția  încă din primii ani a unor fraze sau arii 
muzicale (în cadrul studiilor sau pe coperțile 
revistei), precum și numărul mare de melodii 
aflate în mapele cu manuscrise donate de Pamfile 
Academiei prin testament. Lipsesc însă 
informațiile necesare cercetătorului de astăzi la 
meodiile însoțite de texte, ambele de reală 
frumusețe intitulate „Dorul mândrii” și respectiv 
„Fa Marițo” (13), sau la cele fără cuvinte ca 
„Hora lui Mațosu”, „care se cânta acum 20 de ani 
în Spătărești – Suceava” (14). De reținut ca 
premiere în folcloristica noastră, un „cântec al 
cerșetoarei” cules din Afumați- Ilfov și un „cântec 
al pustiei” cu însemnarea „ cântec popular 1770, 
singura variantă”, fără note (15). 

Cântecul pustiei, cântec de origine cultă 
folclorizată (după romanul popular Varlaam și 
Ioasaf) găsit într-o variantă de Gaster într-un 
manuscris din 1748 (Reprodus în Literatura 
poporului român p. 47) apoi în manuscrisul din 
1811- 1821 care a aparținut lui Aron Densusianu 
și în formă nouă în Cântările de stea ale lui A. 
Pann din 1830- apare în revista ION CREANGĂ 
data 1770. Faptul contribuie la urmărirea 
dezvoltării istorice a cântecului ca și la 
demonstrarea aspectului că nu toate cântecele sunt 
autentic populare.  

Apoi Cântecul pustiei, care se găsește 
numai în variante românești și slave - ruse și are 

interferențe cu „cîntecele de înstrăinare” 
folclorice, nu poate fi socotit sursă pentru acestea 
din urmă, cum s-a crezut (nici nu există în toate 
versurile romanului „Varlaam și Ioasaf” n.n.), ci 
tocmai invers: cântecul a fost modelat din fondul 
folcloric pentru structura și funcția romanului, 
ulterior doar, acesta difuzând niște imagini ale 
cântecului în anumite colinde din timpul 
sărbătorilor de iarnă” (16). 

Preocuparea pentru publicarea melodiilor 
apare ca subțire, totuși, chiar dacă Gh. Fira 
publică „Ia, vezi neică”  (17), în nr. 11 (p.337) în 
care se publică și notele la un colind din Bucovina 
cules de Alex. Morariu, iar cântecul nr. 1082, 
„Foaie verde salbă moale” cules de S.P. Colibași 
din județul Ilfov are și o melodie (18). Nu lipsește 
„Doina ciobănească” cu note și cuvinte, ca și alte 
melodii publicate de D. Mihalache (20). Baza de 
selecţie era însă mai mare dacă luăm în 
considerare cele 71 de „melodii populare din jud. 
Tecuci și Tutova” (filele 316- 322 din ms. X- 
5094, B. A. R.) pe care Pamfile le pregătea, 
probabil pentru tipar. 

Era semnul deplasării interesului spre 
folclorul muzical, așa cum se ilustrează în 
IZVORAȘUL și prin puzderia de volume dintre 
cele două războaie mondiale (numai colindele în 
peste 200 de culegeri). 

Anii 1911-1916 între care se atinge și 
apogeul calitativ al revistei ilustrează cât se poate 
de bine coordonatele curentului cu tendințe de 
cuprindere a tuturor speciilor folclorice. 

Se simțea, mai mult sau mai puțin 
instinctiv, că ceea ce se face la ION CREANGĂ 
nu este între coordonantele științifice, dar nici 
drumul deschis de Ov. Densusianu nu putea fi 
urmat, cum n-a fost nici după război (de fapt nici până 
astăzi). 
 

NOTĂ SPECIALĂ: Cuvenitele note 
specifice și necesare acestui fragment dintr-un 
volum științific se găsesc în lucrarea „TUDOR 
PAMFILE și Revista ION CREANGĂ”, Vaslui, 
1998, edit. Cutia Pandorei, 294 pag. Sau în 
OPERA MAGNA 1, Iași, 2020, 614 pag. 
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OAMENI ȘI FAPTE 
Martha EȘANU – Iași 

 
GEORGE PRUTEANU,  

CUNOSCUT FILOLOG ŞI POLITICIAN ROMÂN 
 

 
George-Mihail Pruteanu s-a născut în ziua 

de 15 decembrie 1947, la Bucureşti  Mama sa, 
Sofia Pruteanu, a fost funcţionară iar tatăl, Paul 
Pruteanu, (născut Pincu Solomonovici) era medic 
originar din Bârlad, profesor universitar cu 
marcante preocupări intelectuale, specializat în 
istoria medicinii din Moldova şi în organizarea 
sistemului sanitar românesc. Ambii părinţi erau de 
origine evreiască. 
 George a absolvit studiile liceale la Liceul 
„Vasile Alecsandri” din Iaşi, în promoţia 1965. 
Am fost colegi de promoţie. Era un tânăr inteligent 
şi cult, coleric şi pasionat, care, deşi studia la secţia 
reală, avea o excelentă pregătire umanistă, iubea 

literatura, limba română şi vorbea curent limba 
franceză pe care o învăţase de mic. A urmat studii 
filologice la Universitatea „A. I. Cuza” Iaşi şi la 
Universitatea Bucureşti. Ulterior a obţinut titlul de 
doctor în filosofie. 
 Din anul 1972 a început să publice articole 
şi eseuri în diverse ziare şi în reviste literare 
precum „Cronica”, „Convorbiri literare”, 
„România literară”, „Contemporanul”, etc. După 
1989 a lucrat în continuare ca jurnalist şi articole 
sub semnătura sa au văzut lumina tiparului în 
publicaţiile „Evenimentul Zilei”, „Expres”, 
„Dilema”, etc.  
 Între anii 1995 şi 1999, George Pruteanu a 
realizat un program TV cu o durată zilnică de 5 
minute, program dedicat folosirii corecte a limbii 
române. Intitulat „Doar o vorbă săţ-i mai spun”, 
programul s-a difuzat pe Tele 7 ABC(1995); Pro 
TV(1995-1996), TVR 1(1997-1999 şi din nou în 
2006). De asemenea a semnat o rubrică de cronică 
literară în revista Dilema şi rubrica Veto, de 
publicistică pe teme cultural-politice, în ziarul 
Curentul.  
 Emisiunea sa zilnică „Doar o vorbă săţ-i 
mai spun”, deşi nu era un talk-show politic sau o 
emisiune de divertisment, a avut o mare audienţă la 
public şi l-a propulsat pe realizator de la statutul de 
profesor universitar cunoscut doar în mediul 
academic şi cultural la cel de vedetă de televiziune. 
În anii 1996 şi 1999, George Pruteanu a primit 
Premiul APTR (Asociaţia Profesioniştilor de 
Televiziune din România) şi în anul 1997 Premiul 
Media pentru această populară emisiune.   
 Intrând în viaţa politică, George Pruteanu a 
fost ales în anul 1996, din partea Partidului 
Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, senator de 
Constanţa în Senatul României. În anul 1998 a 
demisionat din PNŢCD şi a devenit senator 
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independent. în legislatura 1996-2000 a fost 
membru în grupurile parlamentare de prietenie cu 
Republica Franceză şi cu Republica Polonă. În 
perioada 2000-2003 a fost din nou senator, din 
partea PSD, organizaţia judeţeană Bistriţa Năsăud. 
De asemenea în legislatura 2000-2004 a fost 
membru în grupurile parlamentare de prietenie cu 
UNESCO şi cu Regatul Belgiei.  
 A demisionat din PSD în anul 2003 şi s-a 
înscris în Partidul România Mare candidând apoi 
pentru Senat din partea organizaţiei judeţene 
Suceava a acestui partid. Senatorul George 
Pruteanu a fost membru în Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă şi în Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului României. În şedinţele parlamentare a 
avut 64 de luări de cuvânt şi în 1997 a introdus un 
proiect de lege devenit cunoscut ca „Legea 
Pruteanu” în care se cerea ca toate textele publice 
în limbi străine să conţină şi traducerea în limba 
română. Legea propusă a fost aprobată de 
Parlament în anul 2004 şi promulgată de 
Preşedintele României. Lingvistul şi criticul literar 
George Pruteanu a fost un fervent apărător al 
limbii române. El a criticat cu vehemenţă industria 
mediatică de divertisment din ţara noastră 
referindu-se cu precădere la programele de o 
calitate îndoielnică şi la “manelizarea” culturii 
româneşti. “Iubirea trebuie păzită cu iubire. E sigur 
inoxidabilă” spunea cunoscutul filolog şi în acest 
spirit a iubit din adâncul sufletului limba română şi 
a apărat-o de orice imixtiune neavenită. Neobosit 
critic literar şi traducător, George Pruteanu este 
autorul următoarelor volume: „Petru Dumitriu: 
Pactul cu diavolul”(1995), „Partidul şi partida - 
atitudini politice”(2000), „Cronica unei mari 
dezamăgiri – O istorie mediatică”(2000). “Feldeinţa 
călinesciană – studiu monografic” (2001), „Elemente 
esenţiale de tehnică mediatică” (2002) şi 

Traducerea Divinei Comedii a lui Dante în limba 
română.  

 
 La finalul acestui an, George - Mihail 
Pruteanu ar fi împlinit 75 de ani dar, din păcate, 
firul vieţii sale s-a sfârşit fulgerător, mult prea 
devreme, la 27 martie 2008, la scurt timp după ce 
împlinise  60 de ani, A fost înmormântat în 
Cimitirul Bellu din Bucureşti, pe Aleea Scriitorilor. 
Şi astăzi, după 14 ani de la trecerea sa în tăcuta 
lume a umbrelor, când auzim exprimări agramate 
sau manele ne vin în minte protestele vehemente 
ale lui George în faţa agresării limbii române, 
limba pe care o iubea cu toată fiinţa sa.  

Fie-i memoria în veci binecuvântată!   
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OAMENI ȘI FAPTE 
Mihai BATOG-BUJENIȚĂ – Iași 

 
MODELUL  DUMITRU V. MARIN 

 
Recunosc, am o mare admiraţie pentru 

domnul profesor dr. Dumitru V. Marin, om care 
mă onorează cu prietenia domniei sale, omul cu 
care am lucrat la diferite proiecte culturale de mare 
anvergură precum revista Meridianul Cultural 
Românesc ori la altele de interes mai restrâns, dar 
care au dovedit cel puţin două lucruri:  
 Primul, că domnul profesor este omul 
faptelor, iar al doilea, că munca sa de o viaţă a fost 
închinată slujirii limbii române şi a celor care o 
vorbesc. A muncit precum Sfinţii doctori fără de 
arginţi, Cosma şi Damian, iar dacă îşi publică 
faptele puse în această nobilă slujire, aducându-le 
la cunoştinţa unui public pe care şi-l doreşte cât 
mai numeros, nu o face din vanitate aşa cu adesea i 
se reproşează, ci pentru a arăta că şi în acest mod 
poţi să-i convingi pe cei din jur că nu ai trăit în 
zadar. Şi iată că, la vârsta celor opt decenii 
împlinite cu deplină asumare a rolului pe care o 
personalitate culturală trebuie să-l aibă într-o 
societate, domnul profesor ne aduce aminte că 
luptele cu răul inculturii şi al urii viscerale faţă de 
promotorii valorilor autentice nu încetează 
niciodată. Recentul său volum: Mărturii 
pentru istorie/NODURI SOCIALE ȘI… 
ÎNTRENODURI PERSONALE: – actant, martor, 
infuzor cultural – demonstrează că mulţi dintre cei 
care ne înconjoară preferă circul şi nu pâinea cea 
dătătoare de viaţă veşnică, respectiv lectura cu 
urmările ei miraculoase!  
 Voi aminti din carte doar episodul cu acea 
bibliotecă stradală pe care domnul profesor a 

înfiinţat-o pentru a facilita accesul fiecărui trecător 
către lumina culturii! În mod incredibil, unii 
oameni au înţeles demersul, dar au fost şi unii care 
au vandalizat biblioteca, aruncând cărţile în stradă 
pe când ploua. Cum poate fi catalogat acest gest de 
o incredibilă barbarie decât ca un act criminal 
posibil de a fi explicat doar de psihiatri. Dacă în 
secolele întunecate ale Evului Mediu Timpuriu am 
fi avut explicaţii pentru gestul descris, acum când 
suntem contemporani cu ceea ce numim triumful 
raţiunii este imposibil de înţeles o asemenea 
atitudine, mai ales că domnul profesor, cu umorul 
său binecunoscut, spunea: nu mă supăr dacă 
aceste cărţi ar fi furate, citirea lor m-ar convinge 
că nu muncesc zadarnic! Dar de ce să distrugi? 
Câtă dreptate şi înţelepciune în doar două fraze! 
 Cartea aduce în prim plan realizările unei 
vieţi de om care şi-a dedicat existenţa oferind 
semenilor săi modalităţi de cunoaştere a lumii prin 
intermediul culturii, dar nu poţi să nu te întrebi 
când a avut timpul necesar unor astfel de fapte, 
deloc puţine şi deloc lipsite de importanţă. 
Răspunsul este simplu şi îl vom putea deduce din 
lectura cărţii: multă muncă, multă pasiune, 
implicare directă în orice eveniment, dorinţa de a 
lăsa ceva în urmă. Ceva frumos! Şi iată că a reuşit, 
fără să ascundă cum!  
 Domnule profesor, mărturisesc, şi eu sunt 
invidios pe dumneavoastră, dar asta nu mă face să 
nu vă doresc cât mai multe asemenea acte de 
binecuvântare culturală! 
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OAMENI ȘI FAPTE 
Mihai CABA – Iași 

 

VERONICA MICLE 
NEDESPĂRŢITĂ NICI ÎN MOARTE DE IUBITUL EI EMIN... 

 

 
Despre cea mai frumoasă, tumultoasă şi 

tulburătoare poveste de dragoste din literatura 
română, cea dintre Mihai Eminescu şi Veronica 
Micle, începută sub semn providenţial, la Viena, în 
primăvara anului 1872, în momentul magic al 
întâlnirii dintre cei doi, < El, student aici la 
filosofie, un tânăr prezentabil cu plete fluturându-i 
pe spate, cu frunte înaltă şi ochi luminoşi şi Ea, un 
„înger blond” ”, cu părul lung şi bogat şi cu ochi 
albaştri, o doamnă în vârstă de 22 de ani (precum 

şi ai lui!), căsătorită şi mamă a doi copii, venită la 
Viena „să se caute pentru o suferinţă oareşicare”, 
dar să şi admire eleganţa proverbială a acestei 
capitale europene >, s-a tot scris şi se va tot scrie 
pe mai departe, deoarece aceasta a înrâurit, după 
părerea unanimă a criticilor literari, biografilor şi 
exegeţilor, întregirea creaţiei monumentalei şi 
nemuritoarei opere eminesciene. 

S-au revăzut în toamna lui 1874, când 
Mihai Eminescu, fără a-şi termina studiile, vine la 
Iaşi, urmând chemarea insistentă a lui Iacob 
Negruzzi, secretarul „perpetuu” al Junimii, 
impresionat de poeziile sale publicate în 
„Convorbiri literare”. Aici, timp de trei ani, între 
1874-77, trăieşte cele mai fericite clipe ale vieţii 
sale: iubirea „dulcei sale Veronica”, cunoştinţa şi 
prietenia cu Ion Creangă, înrâurându-i devenirea 
povestitorului, creaţia bogată şi inspirată a celei 
mai însemnate părţi a operei sale poetice, publicată 
în „Convorbiri literare”. Însă, aşa cum se întâmplă 
uneori, fericirea lui avea să devină treptat 
nefericire, deoarece dragostea lui pătimaşă pentru 
Veronica, soţia rectorului Universităţii, Ştefan 
Micle, nu putea avea sorţii împlinirii, fiind 
„taxată” copios de „bârfele academice” ale 
protipendadei ieşene. Bine „sfătuit” de către însuşi 
Titu Maiorescu, pleacă precipitat la Bucureşti, 
acolo unde, la 1 oct. 1877, acceptă să se „înhame” 
la „munca de Sisif” a editării ziarului „Timpul”. 
Dar, cum iubirea pentru Veronica nu poate fi „dată 
uitării”, aceasta va fi reluată într-un târziu printr-o 
intensă corespondenţă amoroasă, menită să 
înfrunte vicisitudinile depărtării.  

Stă şi acum, ca mărturie vie a iubirii 
pătimaşe dintre cei doi îndrăgostiţi, corespondenţa  
purtată de-a lungul vremelnicilor despărţiri impuse 
de situaţii nedorite. Aceasta, ca un „regal 
bibliofil”, a fost scoasă la iveală de către 
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prestigioasa editură ieşeană Polirom, prin editarea 
în anul 2000 a volumului epistolar „Dulcea mea 
Doamnă, Eminul meu iubit, corespondenţă inedită 
Mihai Eminescu – Veronica Micle” , considerat pe 
bună dreptate un adevărat eveniment literar al 
anului respectiv, în care se împlinea un veac şi 
jumătate de la naşterea amândurora.  

Cuprinzând fragmente sau reproduceri 
integrale ale scrisorilor celor doi poeţi îndrăgostiţi, 
volumul în speţă acoperă biografic mai cu seamă 
perioada anilor 1879 – 1882,  pe când „iubitul ei 
Emin” era reporter la ziarul bucureştean Timpul, 
din care se conturează o lumină clară asupra 
tuturor accentelor idilice, drăgăstoase, de zbucium 
şi suferinţă, de căderi în ispită, de remuşcări şi de 
reveniri în speranţa împlinirii iubirii. 

Ca un corolar al acestora,  să ne oprim doar 
la scrisoarea de condoleanţe, dar şi mărturistoare a 
iubirii, din 8 august 1879, pe care M. Eminescu i-a 
scris-o Veronicăi, imediat după decesul lui Ştefan 
Micle, considerată de către George Călinescu „una 
dintre cele mai frumoase şi mai tulburătoare 
scrisori de dragoste din literatura română”. Iată-o 
în extrase: „Veronică – e întîia dată că-ţi scriu pe 
nume şi cutez a-l pune pe hârtie – nu voi să-ţi 
spun, dar tu nu ştii, nici nu poţi şti cît te-am iubit, 
cît te iubesc. Atît de mult încît aş înţelege mai lesne 
o lume fără soare decât pe mine fără să nu te 
iubesc. (...) Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pămînt; 
D-zeu e în inima noastră. Am înţeles că un om 
poate avea totul neavînd nimic, şi nimic avînd 
totul.”  

Drept urmare, după cum va menţiona şi 
Slavici în „Amintiri”, cei doi inamoraţi petrec la 
Bucureşti o adevărată „lună de miere”, fără a găsi 
însă şi „putinţa” materială  pentru a-şi putea 
oficializa legătura lor. Le-a rămas în schimb doar 
corespondenţa, când patetică, când 
desnădejduitoare, prin care au reuşit să-şi păstreze 
intactă marea lor iubire. 

După apariţia primelor semne ale bolii lui 
Mihai Eminescu, în 5 iunie 1883, la Iaşi, la 
inaugurarea statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare, 
Veronica Micle se arată foarte deprimată şi 
desnădăjduită de a nu fi fost din nou împreună. 
Îngrijorată mereu de starea sănătăţii „Eminului 

iubit”, Veronica Micle, pentru a-i fi aproape, se 
stabileşte vremelnic în Bucureşti, iar în 1888, 
merge la Botoşani să-l întâlnească pe Eminescu, 
aflat în îngrijirea surorii sale Harieta, chiar dacă 
ştia că aceasta îi poartă de multă vreme o ură 
neîmpăcată. Îi dăruieşte primul exemplar al 
volumului ei de poezii cu dedicaţia: „Scumpului 
meu Mihai Eminescu, ca o mărturisire de 
neştearsă dragoste”. Reuşeşte cu greu să-l ia de 
acolo şi să-l ducă la Bucureşti pentru tratament la 
sanatoriul dr. Şuţu, unde-l va vizita şi încuraja 
deseori, aşa cum a făcut-o şi în cea de dinaintea 
sfârşitului Poetului, când, răpusă de jale, Veronica 
a compus, în doar 20 de minute (după cum s-a 
confesat unei prietene din Constanţa), 
tulburătoarea poezie, Raze de lună: „Ce n-ar da un 
mort din groapă pentr-un răsărit de lună! / Ai zis 
tu, şi eu atuncea, cînd pe-a dorului aripe / Duşi de 
al iubirei farmec – privind cerul împreună - / Noi 
visam eternitate în durata unei clipe.”  

Dar „clipa cea repede s-a lepădat”! Pe 15 
iunie 1889, la orele 4 dimineaţa, Mihai Eminescu 
devine o Stea în Veşnicia Cerului, după ce 
compusese premoniţial ultima sa poezie, Stelele-n 
cer:  „Pînă nu mor,  / Pleacă-te, îngere, / La trista-
mi plîngere / Plină de-amor. // Nu e păcat / Ca să 
se lepede / Clipa cea repede / Ce ni s-a dat?”, 
găsită pe un petec de hârtie mototolită în buzunarul 
halatului său de spital. Era, oare, asta poezia unui 
om „nebun”, după cum fusese declarat şi tratat?! 

Presa vremii, consemnând Slujba prohodirii 
de la Biserica „Sf.Gheorghe” şi înmormântarea lui 
Mihai Eminescu, din 17 iunie 1889, sub un tei din 
Cimitirul Bellu, avea să strecore şi o... notiţă:  „o 
doamnă din Moldova, îmbrăcată în negru, a aşezat 
pe pieptul poetului un bucheţel de flori albastre de 
Nu mă-uita. Concluzionând: „Sigur, nu putea fi 
alta decât cea care l-a iubit, l-a inspirat şi l-a 
ajutat în clipe grele, Veronica Micle.” 

Cutremurătoarea poezie Raze de lună a 
Veronicăi a fost publicată la 20 iunie 1889. 

Suportând cu greu imensa pierdere a 
dragului ei Emin, după două săptămâni de chin 
Veronica părăseşte Bucureştiul şi se refugiază în 
durerea ei imensă la Văratec, dar nu la casa ei de 
acolo, ci la Mănăstirea Văratec. Aici, ca o alinare, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Veronica_Micle
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transcrie într-un caiet toate poeziile ce i-au fost 
dedicate de Poet, cum şi poeziile pe care ea le-a 
adresat iubitului ei drag. Recitindu-i şi scrisorile, 
un paragraf al uneia avea să-i strecoare în suflet 
gândul morţii: : „Aşa te iubesc şi eu – mai mult 
decât viaţa, mai mult decât orice în lume -  şi 
pururea cu frica-n sân, aş vrea să mor or să murim 
împreună, ca să nu mai am frica de a te pierde.”  
Nestăpânită, ideea suicidului prinde şi contur 
poetic: "O! Moarte vin de treci / Pe inima-mi 
pustie şi curmă a mele gânduri / S-aud cum 
uraganul mugind în grele cânturi, / Se plimbă în 
pustie mânat de aspre vânturi, / Mi-e dor de-un 
lung repaos... Să dorm, / Să dorm pe veci.” (datată 
1 aug. 1889).  

De la gând la faptă n-a fost decât un pas, 
aşa că, tot pe 1 august, îi solicită unei cunoştinţe 
din Tg. Neamţ să-i facă rost de o sticluţă de 
arsenic, pe care o şi primeşte în ziua următoare. 
Clipa nefastă vine în seara lui 3 august, când, după 
vizita unor prieteni de la Iaşi, s-a retras în camera 
ei şi a băut întreg flaconul. Încercarea de a fi 
salvată a eşuat şi după mai multe ore cumplite de 
agonie, pe 4 august 1889, „exact după 50 de zile 
de la sfârşitul Eminului!”, Veronica Micle pleacă 
cu nerăbdare precipitată în Veşnicia Cerului să-l 
întâlnească şi să fie acolo împreună cu iubitul ei 
Emin, nedespărţiţi în eternitate. 

Stranie coincidenţă: Şi naşterea Veronicăi, 
la 22 aprilie 1850, în familia cizmarului Câmpeanu 
din Năsăud, s-a produs cu... 100 de zile mai târziu 
după naşterea Poetului!  

A fost înmormântată creştineşte în cimitirul 
mănăstirii „Sf.Ioan” de la Văratec. Pe placa 
mormântului i-au fost încrustate pentru posteritate 
versurile ei memorabile: „Şi pulbere ţărînă din 
tine se alege / Căci asta e-a lumii nestrămutată 

lege. / Nimicul te aduce, nimicul te reia, / Nimic 
din tine-n urmă nu va mai rămânea.” 

 
Au trecut de atunci 133 de ani… 
... şi câţi or să mai treacă, pentru noi şi 

urmaşii urmaşilor noştri va rămâne pe mai departe 
o aceeaşi stăruitoare întrebare : „Oare cum ar fi 
arătat poeziile lui Mihai Eminescu dacă n-ar fi fost 
inspirat de Îngerul blond, aşa cum o alinta poetul 
pe cea care i-a furat inima pentru totdeauna, 
Veronica Micle?” 

Răspunsul îl vom găsi, desigur, în scrierile 
romanţate ale unor reputaţi scriitori şi în 
numeroasele studii monografice ale biografilor şi 
exegeţilor vieţii şi operei celor doi poeţi 
îndrăgostiţi, între care îl cităm pe unul mai recent 
exprimat în aprecierea poetului Ioan Pintea, cel 
care în 2008 s-a îngrijit de apariţia unei noi ediţii a 
poeziilor Veronicăi Micle: „Atâta timp cât 
Eminescu va fi pomenit în literatura română, 
alături de el va fi permanent și dulcea 
Doamnă, Veronica Micle. Că fără ea Eminescu, ca 
om şi ca poet, nu e întreg.” 
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OAMENI ȘI FAPTE 
Martha EȘANU – Iași 

 
CĂLĂTOR ÎN TIMP ŞI SPAŢIU PRIN  

PICTURĂ, POEZIE ŞI PROZĂ 
 

Calistrat Robu, preşedinte al Uniunii 
Creatorilor Profesionişti de Artă (UCA), 
vicepreşedinte al Ligii Scriitorilor Români-Filiala 
Iaşi Nord Est (LSR-FINE) şi al Cenaclului de 
Pictură şi Literatură „Octav Băncilă” al Cercului 
Militar Iaşi, este un pasionat călător în timp şi 
spaţiu prin pictură, poezie şi proză. 

 
 S-a născut la 4 iunie 1952 în satul Pufeşti 
din ţinutul Vrancei. În anul 1976, anul debutului 
său artistic, a devenit membru al Cenaclului 
„România Pitorească”. Ulterior, în 1995, s-a înscris 
în Fundaţia Culturală “ETHNOS” Bucureşti şi apoi 
în Asociaţia „ART” din Iaşi. 

 De-a lungul timpului, Calistrat Robu a 
participat la numeroase expoziţii colective, 
precum: Expoziţia Naţională de Artă Naivă Piteşti 
(1986-2011), Festivalul Educaţiei şi Culturii 
Naţionale (1986-1989), Salonul Internaţional de 
Artă Naivă, Iaşi (1991, 2009, 2011), Salonul 
Internaţional de Artă Plastică Naivă, Bucureşti 
(1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2011) şi a avut şi o serie de expoziţii 
personale. A fost de asemenea prezent în expoziţii 
internaţionale ce-au avut loc în Franţa, Israel, 
Bucureşti, Oradea, Arad, Chişinău, Madrid, New 
York, Veneţia, Viena, Thailanda, Verona, Brazilia, 
Canada, Bratislava. 
 Dintre expoziţiile sale personale le 
menţionăm pe cele de la: Galeria Cronica Iaşi 
1978, 1988, 1989; Galeria Trianon, Iaşi, 1992; 
Teatrul de Comedie, Bucureşti,1997; Muzeul de 
Artă „George Apostu” Bacău, 1998; Muzeul de 
Artă Piteşti, 2010; Muzeul de Istorie, Vaslui, 2018, 
2019; Palatul Culturii, Iaşi, 2021; Cercul Militar 
Iaşi, 2017-2020. 

Personalitate artistică complexă, Calistrat 
Robu a publicat, în două cărţi: „Frumosul şi urâtul 
în arta naivă românească” (2015) şi „Ecouri 
plastice”(2016) consideraţii teoretice despre 
pictură. Lucrări ale sale se întâlnesc în numeroase 
albume şi în reviste din ţară şi străinătate. 
 Concomitent cu pictura, Calistrat Robu este 
preocupat de poezie şi oferă cititorilor o bogată 
producţie poetică marcată de accente critice, 
pamfletare, faţă de cei care au jefuit România în 
perioada de după 1989. Printre cărţile de poezie 
apărute, sub semnătura sa, se numără: „Omul, 
Fiinţă trecătoare” (2012), „Între două lumi” (2019, 
în colaborare cu Corina Matei Gherman), „Diluviul 
durerii” (2019), „Misterul Lupului Alb” (2019), 
„Drumul spre lumină” (2020), „Caut drumul 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 117 

 

 

stelei” (2020), „La marginea timpului mortal” 
(2020), „Prins în sensuri neştiute” (2021), „Însetat 
de lumina iubirii” (2021), „Prins între lumi” 
(2021), „Curg prin timp”(2021).   
 Acum, autorul ne propune spre lectură 
volumul 1 din romanul politico-social „Călător în 
timp” apărut în anul 2021 la Editura PIM, Iaşi. 
 În prefaţa volumului, criticul literar Teodor 
Pracsiu subliniază: „Traiectoria  artistică a lui 
Calistrat Robu a marcat până acum trei borne 
importante: pictura, poezia şi proza de mare 
întindere, ceea ce ne obligă să admitem că e un 
traseu nu dintre cele obişnuite.(…) Calistrat Robu 
are stofă de romancier”. „Călător în timp” este un 
roman de factură satirică, cu numeroase scene 
comice, groteşti, cu personaje alegorice, 
caricaturale: Ilievici, ministrul „fără gât”, chiorul, 
ministrul „Azgartion”, „primarul cu fixaţii pe 
blonde” în care recunoaştem cu uşurinţă pe I. 
Iliescu, P. Roman, T. Băsescu, D. M. Agaton, Gh. 
Nechita, dar, desigur, „orice asemănare cu 
personaje reale, din viaţa de zi cu zi, este 
întâmplătoare” 
 Calistrat Robu are un condei inspirat, 
aplecat spre tragi-comic. Acţiunea romanului este 
plasată în perioada post decembrie `89 dar eroul 
principal, Sică, face şi dese incursiuni ante-
decembriste, călătorind „în timp şi spaţiu”. Ca şi 
autorul, Sică, personajul principal şi „naratorul” 
romanului, pictează în clipele libere găsindu-şi 
liniştea interioară în ambianţa atelierului propriu, 
printre vopsele, pensule şi şevalete. Lectura sa 
favorită este romanul lui Mihail Bulgakov 
„Maestrul şi Margareta” din care se şi inspiră. 
 Prin jocul întâmplării, Sică, leşinat în urma 
unor lovituri primite în frunte, ajunge în Spitalul de 
neuro-chirurgie şi apoi la Spitalul Socola din Iaşi 
unde cunoaşte pacienţii ospiciului, mulţi dintre ei 
având nume preluate de la personaje cunoscute din 
istorie.  
  „Călător în timp” cuprinde şi unele scene 
mistice în care visul şi realitatea se interpătrund 
sau se suprapun făcându-ne uneori martorii unui 
spectacol haotic al unei vieţi apocaliptice într-un 
deşert existenţial greu de imaginat şi de descifrat. 

Viaţa personajelor lui Calistrat Robu se desfăşoară 
şi la început de pandemie, în primăvara lui martie 
2020 şi este marcată şi de tragediile provocate de 
necruţătorul virus...  
 Profesoara Silvia Hodaş, scriitoare şi 
jurnalistă, membră a LSR-FINE şi a AJRP, în 
prefaţa intitulată „Poarta deschidere spre noi 
orizonturi” notează: „Acțiunea romanului: Călător 
în timp este realizată într-un plan real, dar au loc şi 
întâmplări în unul ireal şi salturi în timp. Faptele 
sunt izbitor de autentice. Perspectiva narativă 
impresionează prin realism.(…). Geneza romanului 
se bazează pe experienţa de viaţă, autorul 
observând “cu realism mediul social, figurile 
umane, detaliile spaţiale şi temporale.(…) Este un 
roman al experienţei, a cărui autenticitate se 
justifică prin artă narativă şi sinceritate”.  
 În prefaţa ce poartă titlul “Călător în timp” 
colonelul Ionel Pintilii, membru UZPR, apreciază 
că romanul acesta este un vârf al maturităţii în 
creaţia literară şi arta plastică a lui Calistrat Robu 
(…) Această realizare editorială reliefează, dacă 
mai era cazul, inteligenţa, talentul şi capacitatea de 
mobilizare a resurselor intelectuale ale autorului 
ceea ce nu face decât să justifice performanţa şi 
totodată scânteia pentru noi proiecte a căror 
<actori> să ne uimească prin realism” 
 Scriitoarea Corina Matei Gherman, 
membră a USR-Filiala Iaşi, menţionează în 
Postfaţa romanului  “Calistrat Robu este un 
nonconformist care trece prin timp depănând prin 
intermediul minţii întâmplări şi fapte reale 
aşternute cu migală şi inteligenţă pe hârtie, uneori 
comic, alteori misterios sau cu umor (…). Să 
vedem, să auzim ce se întâmplă în lumea în care 
trăim şi să luăm atitudinea necesară” ne îndeamnă 
autorul  
 Romanul “Călător în timp”, o reuşită 
deosebită a creaţiei literare a lui Calistrat Robu, 
este un autentic document al unei frământate epoci 
sociale şi politice, în care autorul, cu prea plinul 
harului său artistic, îmbină cu mult talent realitatea 
cu ficţiunea, momentele vieţii cotidiene plină de 
realism cu episoade de misticism ce ne conduc prin 
universul spiritualităţii biblice.  
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OAMENI ȘI FAPTE 
Mihaela BĂBUȘANU – Bacău 

 

D. V. MARIN DIN PERSPECTIVA MEA 
 

Fără îndoială, despre D.V. Marin se 
poate spune orice, mai puţin că a trecut 
neobservat prin viaţă. Nu putem să nu 
remarcăm efervescenţa, neobosirea, capacitatea 
de muncă care nu ţine cont de vicisitudini, 
oprelişti, controverse şi merge mai departe, 
neperturbat pe drumul autotrasat. Iar dacă 
opreliştile din cale nu cedează de bună voie îl 
aflăm oricând gata de luptă, luând atitudine, 
demascând, dezavuând, ironizând, necedând. 

În orice caz, scrierile sau preocupările sale 
se regăsesc în peste 50 de volume pubicate, în 
multitudinea de emisuni TV,  radio, articole, 
colaborări, recenzii, publicaţii etc 

„Am trăit de două ori mai mult decât Tudor 
Pamfile… am înfăptuit de două ori cât el”? se 
întreba la un moment dat Dumitru V. Marin. Eu nu 
am răspunsul la această întrebare însă în mod sigur 
o au cei care i-au analizat sau analizează 
biografia. Şi orice s-ar spune despre  DV Marin, el 
este înainte de toate,  „un om fără odihnă și fără 
astâmpăr”, aşa cum spunea binecunoscutul 
Alexandru Mironov. 

Da, băcăuanul-vasluianul Dumitru V. 
Marin este un om extrem de ambițios, un om al 
faptei la fel de bine si de mult pe cât este și un om 
al vorbei, al condeiului,  iar povestea sa de viaţă 
este oricum numai plicticoasă și neinteresantă nu. 
Dealtfel, biografia sa a suscitat inclusiv interesul 
Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” 
care a realizat o biobliografie pe acest subiect: 
Dumitru V. Marin: biobliografie, Vaslui 2011.  

Deşi asimilat de Vaslui, Dumitru V. Marin 
s-a născut pe 28 aprilie 1941 în comuna Podu 
Turcului, judeţul Bacău. Cursurile primare, 
gimnaziale şi liceale tot în Podu Turcului, comuna 
natală. Despre fapte şi oameni din Podu Turcului a 
tot vorbit şi mai ales a scris. 

Dealtfel, pentru aceste merite, şi pentru 
multe altele pe care probabil mulţi dintre dvs deja 
le ştiti, a fost desemnat primul Cetăţean de onoare 
al comunei Podu-Turcului, judeţul Bacău, 29 
martie 2011. 

„Câți se mai pot întoarce astăzi în 
Giurgioana, și pentru ce? – Satul se depopulează, 
dar biserica rămâne. Poate, la reevaluarea 
pământului pentru agricultură să redevenim măcar 
ce-am fost… – O placă memorială, o carte 
„GIURGIOANA - BACĂU, Sat - Biserică - 
Oameni”, o aniversare mai deosebită poate pot 
alimenta dragostea (și considerația, prețuirea) 
pentru ce a fost”. (Marin D.V. Vaslui – Din seva 
istoriei,  pag 25) 

Şi totuşi, îl regăsim peste ani, în 6 
noiembrie 2011, în mijlocul oamenilor de aici, la 
ceas aniversar, şi nu oricum, ci in calitate de 
organizator al evenimentului, Giurgioana-Bacău, 
Sat-Biserică-Oameni. A fost atunci sărbătoare 
mare cu cel puţin două capete de afiş:  biserica din 
sat a sărbătorit 150 de ani de existenţă, s-a dezvelit 
o placă memorială şi da, s-a lansat monografia 
satului, intitulată „Giurgioana – Bacau, Sat – 
Biserica – Oameni”, din care spicuim un fragment 
interesant privind originile familiei Marin pe 
plaiuri băcăuane: 

„Familia Marin are rădăcini în secolul al 
XVIII-lea (cf. hărților de la 1774), atestată 
documentar la începutul sec. al XIX-lea (1823), 
clar afirmată în ultimul secol al mileniului II și 
gata să se împrăștie în 6 lume după primele 
decenii ale secolului al XXI-lea (fără vreun urmaș 
în satul de baștină). Ion, nu cel de la 1774, fiul 
unui alt Ion (cutuma: cel puțin un copil, primul 
băiat, era botezat obligatoriu ca și tatăl, să-i 
poarte numele), răzeșul din Giurgioana, are pe Ilie 
(n. în 1898), fete, apoi pe Vasile (n. în 1912), Liță 
(n. 1916), este împușcat de socrul său în 1923, 
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când multă lume avea arme de foc (la liber și după 
pungă, adică avere); în plus organizarea 
răzeșească le impunea statut semiostășesc. Vasile, 
(orfan la 11 ani), se însoară de tânăr, pentru 
pământ, cu văduva Tudora Gh. Popa (n. în 1903) 
care avea 3 copii cu decedatul Costică Buhnilă, 
(Vasile, mai trăiește încă, are copiii: Titina care 
are 2 fete și Titi+Zonia, cu 2 copii, în Tecuci; 
Constanța–Balan, îi mai trăiesc 2 copii, și 
Gheorghe +), și apoi, cei doi soți, Vasile și 
Mărioara au avut pe Dumitru (n. 28.04.1941), 
Gheorghe (n. 01.06.1943) și Victor (n. 
26.07.1945). Seria matură de la cei 200 de ani de 
atestare documentară, adică din 2019, are pe 
Sergius-Lucian (n. 1965), Daniel-Cernat (n. 1968) 
și Radu (n. 1970), fiecare cu urmașii lor, în total 9 
nepoți ai lui Dumitru, existând și strănepotul Ravi, 
la Montreal. Aceasta ar fi o succesiune limpede, 
extrem de simplă și incompletă (se va vedea), cu 
afirmări sociale – publice – permise de perioada 
istorică și social”. (Marin D.V. Vaslui – Din seva 
istoriei, pag 6, Editura PIM Iaşi, 2019) 

Autorul face referire şi la statornicia 
familiei Marin în Giurgioana: „În genere familia 
Marin a fost destul de stabilă în Giurgioana, doar 
o fată s-a măritat în Oltenia (mânată de secetă) și 
Ilie s-a dus la locul nevestei, Marghioala. În afară 
de agricultură se mai ocupau cu creșterea vitelor, 
cultivarea cânepei și comerțul cu vinuri. După 
colectivizare, toți au avut și munci de răspundere 
în C.A.P. și în consiliile locale. Cei plecați la 
învățătură s-au stabilit la Vaslui și Iași, și alte 
numeroase localități”. (Marin D.V. Vaslui – Din 
seva istoriei, pag 12, Editura PIM Iaşi, 2019) 

Reamintim mai departe volumele în care 
Dumitru V Marin vorbeşte despre locurile natale, 
oameni sau fapte: Dumitru V. Marin-Zeletin: om, 
operă, prezenţă (2 volume), 2014;  Prima clasă... 
personalități de pe Valea Zeletinului, 2014; 
Liceeni la Podu – Bacău: și au trecut... 60(!), 
2019;  Marin D.V. - Vaslui: din seva istoriei, 2019;  
Giurgioana - Bacău, Sat-Biserică-Oameni, 2011, 
„Giurgioana-Bacău, Sat-Biserică-Oameni”, 2011. 

Pentru că, la ce bun viaţa omului dacă nu 
lasă nişte urme ale trecerii sale pe acest pământ: 
„Crezând că vor folosi cândva, cuiva, noi am 

încercat aici, să lăsăm urme ale trecerii noastre 
printr-un mediu și un timp al refacerilor care se 
arată imprevizibile, implacabile, incomensurabile 
și irevocabile”.  

Pentru mine, D.V. Marin rămâne profesorul 
şi dirigintele de liceu (de la Liceul „Mihail 
Kogalniceanu”, secţia filologie-istorie),  care ne-a 
învăţat, îndrumat,  care a reuşit să vadă dincolo de 
înfăţişarea şi personalitatea „indecisă” a unora 
dintre noi (adolescenţi fiind),  descoperindu-ne. A 
iniţiat, conturat şi a contribuit la descoperirea sau 
autodescoperirea unora dintre elevii săi, pe alţii 
susţinându-i decisiv în activitatea profesională.  

În ceea ce mă priveşte, dacă ar fi să 
amintesc doar un moment în care drumurile 
noastre s-au intersectat, cred că unul dintre cele 
mai importante episoade, care-mi stăruie printre 
amintiri,   în strânsă legătură cu domnia sa, este din 
perioada în care i-am fost elevă şi, la ora noastră de 
limba şi literatura română, i-a adus în clasă pe 
Grigore Vieru, Marin Sorescu şi  Fănuş Neagu. Pur 
şi simplu îmi tremurau genunchii de emoţie şi  
admiraţie pentru aceşti titani pe care îi aveam în 
faţa mea. A fost o zi memorabilă, pe care nu o voi 
uita niciodată şi pentru aceasta trebuie să îi 
mulţumesc acum şi mereu, d-lui D.V. Marin. 

Prin întreaga sa dăruire, prin strădaniile 
sale, prin activitatea sa ziaristică, profesorul Marin 
este fără îndoială o personalitate distinctă. Aceia 
care îl cunosc mai îndeaproape pe profesorul, 
publicistul şi ziaristul Dumitru V Marin sunt, 
desigur, mai bogaţi în referinţe de amănunt asupra  
activităţii sale profesionale  şi social-culturale însă 
nu neapărat despre asta este vorba aici.  

Încheiem scurtele noastre consideraţii   
despre Dumitru V. Marin cu un scurt pasaj din 
scrisoarea intitulată „Prietenul meu cel nedomolit” 
şi semnată de Varujan Vosganian din volumul 
aniversar Marin 70 care concluzionează şi justifică, 
poate cel mai bine apariţia acestui  nou: „În aceşti 
douăzeci de ani (de după anii 90)…  a închegat 
prietenii şi a înfruntat duşmanii, a înfiinţat partide 
şi a slujit alianţe, a imaginat modele, a găsit acolo 
unde alţii se întorseseră cu mâinile goale…”. 

Îi dorim o dată în plus, mulţi ani cu sănătate 
şi putere creatoare! 
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EVENIMENT CULTURAL 
Solo ROTENSTAIN – Iași 

 
31 AUGUST – ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 
Motto: 
,,Mult e dulce şi frumoasă 
Limba ce-o vorbim 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu găsim."  

Gheorghe SION 
 

Această zi a fost instituită ca zi festivă a 
României prin Legea nr. 53/2013. 

Inițiatorul propunerii legislative explica 
atunci că „importanța limbii române nu trebuie 
marginalizată de tendințele actuale către 
globalizare, deoarece limba română reprezintă 
fundamentul identității naționale, un punct 
deosebit de important pentru consolidarea unei 
societăți puternice și unite”. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât, în prezent, există peste 10 milioane de 
etnici români care trăiesc în afara graniţelor de stat 
ale României. 

În această zi este prevăzută arborarea 
drapelului naţional şi poate fi marcată de 
autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv de 
reprezentanţele diplomatice şi institutele culturale 
ale României, precum şi de către alte instituţii 
româneşti din străinătate, prin organizarea unor 
programe şi manifestări cultural-educative, cu 
caracter evocator sau ştiinţific. 

Manifestările au loc pentru a sprijini pe 
românii de acasă şi de pretutindeni în vederea 
conservării şi cultivării limbii române şi prin 
aceasta, a valorilor identitare. 
 Limba română provine din romanizarea 
populațiilor antice din bazinul Dunării de jos care, 
conform lui Herodot și celorlalţi autori antici, erau 
Traco-Dace, iar ulterior a fost influențată de 
limbile slave, greacă, maghiară și altele. 

O caracteristică esențială a limbii daco-
române este lipsa dialectelor, la nord de Dunăre, 
graiurile din Banat, Ardeal, Maramureș, Moldova 
(atât regiunea din România, cât și din Republica 

Moldova), Oltenia, Muntenia și Dobrogea fiind 
aproape identice, existând și relativ puține 
regionalisme. 
 Numele de „rumână” sau „rumâniască” 
pentru limbă este atestat în secolul al XVI-lea la 
mai mulți călători străini precum și în mai multe 
documente românești. 

Astfel, cel mai vechi document păstrat, 
scris în română, este Scrisoarea lui Neacșu, un 
document din 1521, în care Neacșu de Câmpulung 
îi scria primarului brașovean despre atacurile 
iminente ale turcilor. Aceasta era scrisă cu 
alfabetul chirilic şi a fost descoperită în 1894 în 
Arhivele Naţionale ale judeţului Braşov unde se 
păstrează şi astăzi. 

În Palia de la Orǎștie (1581) şi în 
Letopisețul Țării Moldovei (1647) se menţionează, 
de asemenea, termenul de limbă română. 

Prima tipăritură românească a fost un 
Catehism tipărit la Sibiu în 1544, care s-a pierdut, 
prima tipăritură care s-a păstrat fiind Evangheliarul 
slavo-român a lui Filip Moldoveanul (1551-1553). 

În Republica Moldova, din 1990, la 31 
august este marcată sărbătoarea „Limba noastră”. 

La 31 august 1989, Parlamentul de la 
Chişinău a votat trecerea de la alfabetul chirilic la 
cel latin. Ziua Limbii Române – „Ziua Națională a 
Limbii”, „Limba Noastră”, „Ziua Limbii de stat”. 
Astfel, a fost denumită ziua de 31 august de 
politicieni, din ’89 încoace. 

După Marea Adunare Naţională de la 
Chişinău din 27 august, de acum 33 de ani, în care 
peste 700.000 de moldoveni ceruseră proclamarea 
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limbii române ca limbă de stat şi revenirea la grafia 
latină, la 31 august 1989 Sovietul Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti adoptă Legea prin care se conferea 
limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat. 

Se hotărâ, de asemenea, printr-o altă lege, 
abandonarea grafiei chirilice şi revenirea la 
alfabetul latin. Ulterior, la 23 iunie 1990, 
Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august 
ca sărbătoare naţională „Limba noastră cea 
română”,  iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost 
schimbată în „Limba noastră”. 

Anual această sărbătoare este marcată cu 
manifestări de înalt patriotism, de regăsire a 
rădăcinilor, consemnată prin poezie, cântec și joc, 
prin repunerea în drepturi a vechilor tradiții 
populare și a momentelor care le-au marcat istoria. 
De regulă, festivitățile sunt deschise dimineața la 
Chișinău de catre oficialii republicii, prin 
depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt, precum și la busturile clasicilor 
literaturii române, amplasate în Gradina Publică 
,,Ștefan cel Mare”. Sărbătoarea se încheie în mod 
obișnuit printr-un concert susținut în Piața Marii 
Adunări Naționale. În primii ani ai sărbătorii, 
fiecare 31 august aducea cu sine și dezvelirea a 
câte un bust pe Aleea Clasicilor din Chișinău. 
Acest frumos obicei a fost întrerupt după venirea la 
putere a comuniștilor în 2001. 

Din 1994 o parte din poezia „Limba 
noastră” scrisa de Alexei Mateevici, reorganizată 
sub forma a cinci strofe de câte patru versuri, a 
fost aleasă ca imn naţional al Republicii Moldova. 
Poezia este un elogiu adus limbii române şi un 
îndemn pentru preţuirea ei. 
  

„Pe ramul verde tace 
O pasăre măiastră, 
Cu drag şi cu mirare 
Ascultă limba noastră 
De-ar spune şi cuvinte 
Când cântă la fereastră, 
Ea le-ar lua, ştiu bine, 
Din limba sfântă-a noastră.”  

(Grigore Vieru) 
 

Din 2006, la 31 august este organizat în 
Bucureşti „Concertul limbii române”, pe treptele 
Teatrului Naţional din Bucureşti. 

În 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii 
româneşti din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Ucraina 
au stabilit ca ziua de 31 august să fie sărbătoare 
naţională a acestor comunităţi româneşti, urmând 
ca, începând cu anul 2012, ea să fie sărbătorită în 
toate aceste comunităţi. 
 De asemenea, au solicitat şi celorlalte 
asociaţii şi organizaţii româneşti din întreaga lume 
să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii 
Române şi să o serbeze ca atare. 
 „Limba română are virtuţi complete, adică 
poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în 
om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni 
vultur sau cântăreţ de strană.” – Petre Ţuţea 

Limba română, cu toate faptele de istorie, 
evoluţie şi dezvoltare, este studiată atent în ultimii 
mai mult de 100 de ani de lingvişti şi, mai recent, 
de sociolingvişti, psiholingvişti sau specialişti în 
geografia lingvistică. 
 Concluziile lor şi ale celor care se îngrijesc 
de limba română în educaţie, cultură sau media nu 
sunt întotdeauna încurajatoare şi par a contrazice 
uneori cugetarea lui Nichita Stănescu: 

„A vorbi despre limba în care gândești, a 
gândi - gândire nu se poate face decât numai într-
o limbă - în cazul nostru a vorbi despre limba 
română este ca o zi de sărbătoare. Frumuseţea 
lucrurilor concrete nu poate fi exprimată decât în 
limba română. Pentru mine iarba se numește 
iarbă, pentru mine arborele se numește arbore, 
malul se numește mal, iar norul se numește nor. Ce 
patrie minunată este această limbă! Ce nuanţă 
aparte, îmi dau seama că ea o are! Această 
observaţie, această relevaţie am avut-o abia atunci 
când am învăţat o altă limbă.” 
  

Cei mai mari lingvişti români au fost.... 
evrei: 
 Lazăr Şaineanu (1859 -1934) 
 Rabbi Moses Gaster (1856 - 1939) 
 Heimann Hariton Tiktin (1850 - 1936) 
 Alexandru Graur (1900 - 1988) 
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Limba română, cu toată diversitatea, 
bogăţia şi forţa sa expresivă, n-a aşteptat însă o 
anume zi pentru a fi sărbătorită, marii gânditori, 
scriitori şi poeţi au celebrat-o prin toate scrierile lor 
sau au cântat-o în ode, iar înţelepciunea populară s-
a exprimat despre limba noastră strămoşească cu 
haz şi har în proverbe şi zicători: 

„Limba dulce mult aduce”. 
„Limba ta e capul tău”. 

 „Limba îndulceşte, limba amăreşte”. 
 

Cine vorbeşte limba română? 
 Limba română este, între limbile romanice, 
a cincea după numărul de vorbitori, în urma 
spaniolei, portughezei, francezei şi italianei, fiind 
vorbită în toată lumea de 28 de milioane de 
persoane, dintre care 24 de milioane o au ca limbă 
maternă. 17 milioane se află în România, unde 
româna este limbă oficială şi limbă maternă pentru 
mai mult de 90% din populaţie. 

În Republica Moldova limba română este 
limbă oficială şi limbă maternă pentru trei sferturi 
din populaţie, în Transnistria se apreciază că circa 
30 % din populaţie vorbeşte limba română,  iar în 
provincia autonomă Voivodina din Serbia, limba 
română este una dintre cele şase limbi oficiale. 

De asemenea, româna este limbă oficială 
sau administrativă în Uniunea Latină, organizaţie 
internaţională care reuneşte ţările lumii în care se 
vorbeşte una dintre limbile romanice şi în Uniunea 
Europeană, de la 1 ianuarie 2007. 

Limba română este una dintre cele 24 de 
limbi oficiale ale Uniunii Europene, care a reușit să 
se impună în spațiul lingvistic european prin 
mesajele sale care au promovat arta, cultura, 
tradițiile și istoria României. Limba pe care ne-au 
transmis-o părinţii şi strămoşii devine astfel mijloc 
de comunicare într-o lume a multiculturalităţii şi a 
plurilingvismului. 

Sărbătoarea limbii române este o 
recunoaştere a identităţii acestei limbi. 

Nu există popor şi mari poeţi ai lumii care 
să nu fi lăudat limba maternă, limba prin care te 
simţi puternic şi expresiv, prin care comunici 
sentimente şi gânduri în cel mai profund mod. 

Limba română este una dintre cele cinci 
limbi în care se oficiază servicii religioase în statul 
monastic Muntele Athos, o regiune autonomă din 
Grecia, fiind vorbită în schiturile Prodromu și 
Lacu. 

Limba română este limbă maternă sau este 
vorbită şi în Ucraina, Ungaria, pe Valea Timocului 
în Serbia sau în Bulgaria. Este vorbită şi în 
comunităţile etnicilor români din Croaţia, 
Slovenia, Slovacia sau Polonia. 
 Emigranţii au dus limba română peste tot în 
lume: în Israel 5 % din populaţie provine din 
România şi vorbeşte limba română. În Italia, 
Spania, SUA, Canada, Franţa, Germania, 
Portugalia, Cipru sau Australia se estimează că 
locuiesc peste 3 milioane de români. 

Studenţii străini sau cei care au lucrat în 
România sunt vorbitori de limba română şi se 
estimează că peste o jumătate de milion de arabi 
din Orientul Mijlociu, care şi-au făcut studiile în 
România, vorbesc limba română. 

Limba română este predată în ţări est-
europene unde există comunități semnificative 
româneşti, dar şi în instituţii de învăţământ din 43 
de ţări ale lumii, unde limba română este învăţată 
ca limbă străină. 
  

Specialiştii arată că există şi limbi 
înrudite cu româna: 

– aromâna sau macedoromâna (circa 
250.000 de vorbitori), este folosită pe arii relativ 
largi din Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, 
Serbia și România, unde există importante 
comunități aromâne, mai ales în Dobrogea. Se 
presupune că despărțirea dintre limba aromână și 
dacoromână s-a produs între secolele al IX-lea și al 
XII-lea. 

– meglenoromâna (circa 10.000 de 
vorbitori), folosită pe o arie relativ mică în 
regiunea Meglen din sudul Peninsulei Balcanice. 
Se crede că meglenoromâna s-a separat mai târziu 
decât aromâna, și anume aproximativ în secolul al 
XIV-lea, motiv pentru care asemănarea cu limba 
română actuală este mai pregnantă. 
 – istroromâna (sub 1000 de vorbitori), 
folosită în câteva sate din nord-estul peninsulei 
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Istria din Croația, geografic mult mai apropiată de 
Italia decât România, dar prezentând asemănări 
evidente cu limba română. Comunitatea de 
istroromâni se pare că există aici dinainte de 
secolul al XII-lea. 
  

Graiurile româneşti 
Cu mici deosebiri de accent sau pronunţie, 

limba română este vorbită şi înţeleasă de toţi 
conaţionalii, indiferent de zona geografică, deşi în 
Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, 
Basarabia sau Bucovina se vorbesc mai multe 
graiuri. 

 
Dulcele grai moldovenesc are în special 

aspect oral şi se diferenţiază de limba literară prin 
pronunția intensă a consoanei ş, prin folosirea 
multor regionalisme şi prin unele diferenţe de 
gramatică. 

Graiul ardelenilor este inconfundabil de 
molcom, iar graiul bănăţean este un amestec de 
elemente latine, române, slave, maghiare şi 
germane, ambele graiuri au diferenţe de gramatică 
şi vocabular faţă de limba literară. 

Graiul timocean şi cel vorbit în Mehedinți 
au caracteristici fonetice distincte şi fac tranziţia 
între cel muntenesc și graiul bănăţean. 

Graiul muntenesc, fonetic şi lexical cel mai 
apropiat de limba română literară, a fost influenţat 
puternic de greci, bulgari sau sârbi, dar şi de 
diversele mode ale timpului. 
 

Cum e vorbită limba română 
Direcţia în care evoluează limba română în 

spaţiul public îngrijorează pe cei care cred în 

importanţa limbii vorbite şi scrise în spaţiul 
civilizaţiei. 

Modul de exprimare corect şi îngrijit este 
prea des ignorat, se fac frecvente greşeli de 
exprimare, prin cuvinte şi expresii scrise sau 
pronunțate greşit sau în acordul gramatical. 

Pentru angajaţii instituţiilor publice a 
existat chiar un proiect de lege, respins însă, care 
instituia obligaţia salariaţilor de a cunoaşte limba 
română şi prevedea ca  sancţiune pentru angajaţii 
care nu vorbesc sau scriu corect pierderea locului 
de muncă. 

În audiovizual, calitatea limbii române este 
monitorizată, începând din 2007, de responsabilii 
din două foruri importante, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al 
Academiei Române şi Consiliul Naţional al 
Audiovizualului. În urma monitorizărilor privind 
modul în care limba română e folosită de posturile 
de radio și televiziune din România, care prin larga 
audiență, acoperirea teritoriului şi ponderea de 
emisiuni informative și de dezbatere, au un 
important rol educativ şi cultural, se fac 
recomandări sau se aplică sancţiuni. 

Reglementările, legile sau chiar sancţiunile 
nu sunt însă suficiente pentru a înlătura pericolul 
degradării limbii române. Neglijenţa cu care e 
vorbită limba, greşelile frecvente care tind să 
devină reguli, utilizarea aşa-numitului limbaj de 
lemn sau pătrunderea masivă şi nejustificată a 
neologismelor sau a termenilor noi de care nu este 
nevoie, pentru că limba română are un vocabular 
suficient de bogat, precum şi anglomania exagerată 
nu îmbogăţesc, ci aduc confuzie şi degradează 
limba română. 

Manifestările naționale şi cele 
internaționale îşi propun să-i unească pe 31 august 
pe cei care vorbesc şi simt românește şi dau ocazia 
de a ne reaminti că limba noastră-i o comoară şi că 
limba română este patria mea, iar dacă vreţi să 
marcaţi acest eveniment, vorbiţi corect! 

Vasile Alecsandri spunea despre limba 
română că este “tezaurul cel mai preţios pe care-l 
moştenesc copiii de la părinţi, depozitul sacru 
lăsat de generaţiile trecute.” 
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Despre virtuţile limbii române Mihai 
Eminescu spunea “Limba este însăţi floarea 
sufletului etnic al românimii” sau ,,Limba română 
la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe 
popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de 
averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 
de ani, înseamnă a o face din împărăteasă 
cerşetoare…"  
  

„Emil Cioran zicea, mai în glumă - mai în 
serios: ,,...ca să treci de la limba română la limba 
franceză e ca și cum ai trece de la o rugăciune la 
un contract.” 
 

Dacă vreți să marcați Ziua Limbii Române, 
e simplu: vorbiți și scrieți corect! Să ne reamintim 
că limba noastră-i o comoară. E dulce, dar 
puternică. E vie și definitorie pentru identitatea 
națională. 

Se cuvine, fără de tăgadă, să le aducem, azi, 
un pios omagiu tutoror acelora care s-au luptat 
neostoit pentru esenţa limbii române, lăsându-ne-o 
moştenire, armonioasă şi melodioasă, nouă şi 
urmaşilor noştri. 

Felicitări tuturor celor care vorbesc și 
prețuiesc limba, cultura și civilizația românească 
oriunde s-ar afla ei!  
 

Epilog: 
,,Limba noastră-i o comoară 
În adâncuri înfundată 

 Un şirag de piatră rară 
Pe moşie revărsată"  (Alexe Mateevici, 

fragment poezia “Limba noastră“) 
 

Surse: ro.wikipedia.org;  www.agerpres.ro; 
moldova.org;   

                    
 

 
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/
https://www.unitischimbam.ro/ziua-limbii-romane-31-august/www.agerpres.ro
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ISTORIE CULTURALĂ   
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
REÎNFIINȚAREA U.Z.P. 

CU MIHAI MIRON, D.V. MARIN, D. LUTIC… 
 

Un fel de epopeie, târziu încheiată cu 
succes. 

Un MEMENTO necesar de ziua presei 
vasluiene, 26 septembrie 2022, și pentru 
Adunarea generală a ziariștilor profesioniști de 
luni 12 sept. 2022, ora 14.00. 

Răspund dinainte unor cârcotași, tot mata, 
domnule? Puțini mă vor putea egala vreodată, prin 
câte am realizat într-o viață consacrată slujirii 
limbii române. De peste 52 de ani sunt aici, în 
prim plan cultural. 

Prietenul și tovarășul meu de grupa 207 a 
Facultății de filologie a Universității Al.I. Cuza 
Iași, fost mai mare  prin TVR și Radio România, 
dr. în științe filologice, prof. Mihai Miron „a 
sunat” adunarea pentru re-înființarea Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști întemeiată în 11.01.1919, 
cu primul Congres în 1923, la Cluj și cu încercări 
timide după Revoluție ale câtorva ziariști printre 
care C.T. Popescu, D. Tinu, Sergiu Andon ș.a. de 
a întemeia o Asociație a ziariștilor (am fost acolo, 
la dezbateri), dar care nu reușeau să facă măcar un 
grupuscul organizator. 

„Primii preşedinţi ai UZP între 1990 şi 
1996 au fost  Ştefan Mitroi, Romeo Nădăşan şi 
Horia Alexandrescu, iar din 1996 de la convenţia 
de la Sibiu, Mihai Miron a fost ales preşedinte, iar 
Adi Cristi primvicepreşedinte. În aceeaşi formulă, 
după mai multe elecţiuni UZP funcţionează şi 
astăzi  (2009)”: textul lui Mihai Miron pe e-mail/9 
sept. 2022, împreună cu un istoric al Uniunii de 
creație de până atunci. 

Cum nu se lega nimic, înfuriat, Mihai, 
împreună cu Dan Lutic și I. Brătescu, au hotărât 
pe 4 mai 1990, la Poiana Brașov să revitalizeze 
U.Z.P. Primul Congres de după Revoluție a fost la 
Iași, cu ocazia re-apariției în mass media a 
Studioului Teritorial TVR-Iași, și, când noi 

emiteam din 5 dec. 1990. Mihai ne-a convocat pe 
vreo 12 -15 la un Congres de constituire, la Iași, 
într-o grădină de vară, în 1991, după care anual, 
ne-a târât măcar în vreo ședință printr-un județ, o 
dată și la Vaslui. Totdeauna pe banii și pe timpul 
nostru. Am fost mereu alături de președintele 
Miron (până în 2012, când s-a retras) și de Doru 
Dinu Glăvan sau oricare ne-a reprezentat în lume. 
Subliniez, în lume, chiar dacă proiectata UZP pe 
Balcani, n-a reușit, deși eram euforici la 
Timișoara împreună cu sârbii. 

Am avut tot felul de întâlniri absolut 
memorabile, cei din frunte (printre care mă aflam 
și eu, pentru că eram și în Comitetul Director și 
chiar vicepreședinte și aveam singurul grup de 
presă, adică TVV, radio, ziar/revistă), pe lângă un 
program convingător, pe lângă personalitățile 
invitate,… să socializăm, să încercăm să re-unim 
tagma asta a oamenilor talentați într-ale scrisului 
dar fără respectul față de ceilalți (glumeam că, 
într-o adunare cu 100 de ziariști, sunt 102 genii), 
fără o credință în reușita care se arăta la orizontul 
mereu mai depărtat. Noi nu ne-am pierdut 
nădejdea de recunoaștere a statutului de utilitate 
publică răstimp de aproape 20 de ani. Primul care 
ne-a promis sprijin direct și eficient a fost 
Mitropolitul Ardealului, Streza, la Complexul 
monahal din Sâmbăta de Jos. 

Cu totul memorabilă a fost organizarea lui 
Doru Dinu Glăvan în județul Caraș Severin, de 
fapt la Reșița și Băile Herculane (12 – 14 
decembrie 2008). Acolo a început să se simtă un 
fel de unitate și mai ales forța acestei bresle. 

Am participat la toate adunările acestei 
Uniuni, unde, uneori, nici nu se încheia vreun 
proces verbal dar „ne răcoream” între noi 
împărtășindu-ne greutățile, problemele și visurile. 
Mai ales speranțele. Cu mâna pe inimă: am 
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reprezentat Vasluiul și presa democratică din 
Moldova, pe oriunde am mers, corespunzător, 
activ, financiar, creativ, loial, conștient. Tot cu 
mâna pe inimă: nu mi s-a întâmplat să nu fie 
recunoscută munca mea la nivel de U.Z.P.R. unde 
am fost declarat senior și decorat, onorat cu 
Diplome, ca și la Cenaclul A.L.P.I. Iași, condus 
astăzi de marele scriitor M. Batog-Bujeniță, sau 
chiar „Destine literare” din Montreal. 

De aici și volumul mare-mare de 
propuneri, plăceri și neplăceri, cheltuieli și… prea 
puține satisfacții. Vasluiul a fost reprezentat cu 
toată competența și autoritatea profesională 
națională în toți acești 30 de ani. „Am pus umărul 
și aice…” 

UZPR l-a decorat de 2 ori pe Dumitru V. 
Marin cu Ordinul Ziariștilor, Clasa I, aur, cu 
diplomele și insignele pe care le păstrăm. 

Astăzi numărul ziariștilor români din 
această organizare, recunoscută de statul român, 
atunci cu 15 – 40 de visători, este de aproximativ 
10000.   

 
Cu prilejul Adunării generale a ziariștilor 

profesioniști vasluieni, l.12.09, ora 14.00: 
„Dragilor, 
Mă bucur că ați venit la această re-

afirmare a ziariștilor vasluieni ca entitate 
contributivă la UZPR. De la re-înființare am fost 
mereu aici, știți, peste 30 de ani. 

Mă bucur să vă revăd; 
Mă bucur să mai pot munci corespunzător 

obligațiilor asumate; 
Mă întristez să constat următoarele: 
1. Eu vă știu tineri, dar și peste voi trece 

timpul; 
2. Când ați contribuit la succesul grupului 

de presă era DEMOCRAȚIE, pentru că, amintiți-
vă, nu v-am obligat la spirit de castă, ați scris ce 
ați vrut; 

3. Vă câștigați cu greu pâinea de azi. 
Mulți, dacă nu chiar toți, ați renunțat la 
atitudinile specifice de presă în favoarea 
asigurării pâinii de fiecare zi. Niciunul nu e 
independent; Chiar democrația ca realitate 

socială, aproape  nu mai există, nu în sensul de la 
Revoluție. 

4. Neunirea și ne-prețuirea valorilor 
jurnalistice este numitor comun, acum. Mulți ați 
învățat câte ceva de la mine, dar sunt și rebuturi 
umane. N-am să fiu niciodată de acord să-l 
înverzești în dușmănie pe învățătorul, salvatorul 
sau sprijinitorul tău, peste 25 de ani. Dintre voi 
nu știu pe careva să fi scris cu apreciere sau 
prietenie despre realizările mele publice (ziar-
TVV-revistă, lansarea voastră) sau personale (57 
de cărți, recordurile mondiale, sărbătoriri, 
premii, etc.). A fost voia dvs. ori nevoia care v-a 
determinat… 

5. Eu sunt un om pe deplin liber și 
independent în sensul precizărilor lui Walt 
Withman. Voi, să rezistați, renunțați adesea la 
personalitatea voastră. Eu de ce aș face-o? Voi 
rămâne în istoria locului, indiferent ce gândiți 
voi, ce uneltesc acei comunistoizi de soi, care mă 
ocultează și ar vrea să mă distrugă, deși pe prea 
mulți i-am ajutat. Mi-am asumat conștient rolul 
de UNUL CONTRA MULTORA”. 

12.09.2022, la Adunarea filialei 
UZPR/Vs. 

 
RAPORT  DE ACTIVITATE AL FILIALEI 

Vaslui. 
Pe 5 decembrie 1990 am întocmit primul 

proces-verbal de înființare a acestui grup de presă, 
11 persoane și un analfabet subprefect. Pe 24 
decembrie 1990 am difuzat pe emițătoarele TVR 
prima emisiune a TVV. Din 1990 am fost prezenți 
la orice inițiativă putea întări și dezvolta presa 
vasluiană, din 1991 am participat la diverse 
încercări organizatorice, din 1996 am participat la 
fiecare adunare convocată de președintele Mihai 
Miron, iar după 2012 când s-a retras am fost 
alături de Doru Glăvan. Cam întotdeauna am fost 
în conducerea UZPR, ca vicepreședinte sau în 
Comitetul Director. 

Până și astăzi, prezența mea într-un prim 
plan este notabilă și viața filialei se confundă mai 
mult decât aș dori eu, cu activitatea mea 
personală.  
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Indiferent ce-ar spune vreun denigrator, 
reprezint cultura locală și jurnalistica 
independentă de peste 52 de ani. AICI, pentru cei 
DE AICI. 

Filiala Vaslui a avut membri legitimați, 
îndeosebi de la grupul de presă Cvintet te-ra care 
a avut la un moment dat 66 de angajați, și TvV, 
radio, ziar, iar de 7 ani și ½  și revista MCR. 
Aproximativ toți ziariștii locali sunt trecuți pe la 
TVV, vârfurile fiind Pârvoiu, Striblea, A. 
Petrea(?). 

Finanțare: integral, prof. Dr. D.V.Marin. 

Astăzi ziariștii atestați prin apartenența la 
UZPR sunt cei care ne vedem. Unora nu le pare 
bine că ne putem strânge rândurile și fac altceva 
decât ce ar  trebui. Opțiunea lor, dar: 

Afirmarea mai pregnantă a Filialei 
vasluiene este o necesitate, pentru că oricine va fi 
președinte are sarcina să taie din suspiciuni, să 
netezească o cale de colaborare. Și așa existența 
unei profesii de ziarist independent este cu mari-
mari probleme sociale și mai ales personale. 

Prin consens președinte, 
Prof.dr. Dumitru V. MARIN 

 
 
 
 
 

 
Nicolae Grigorescu – Spălătorese la râu 

 
 
 
 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 128 

 

 

ISTORIE CULTURALĂ 
Valentina TECLICI – Noua Zeelandă 

 
OMAGIU MENTORILOR DE LA CASA DE CULTURĂ 

„ALEXANDRU GIUGARU" DIN HUȘI 
 

Casa de Cultură din Huși a fost pentru mine 
un locaș în care spiritul meu a fost liber să se 
exprime în diferite forme de artă. Pentru asta sunt 
profund recunoscătoare mentorilor care au slujit 
acest edificiu, cât și celor care au dăruit copiilor, 
tinerilor, adulților din pasiunea, experiența, bagajul 
de cunoștințe și din timpul lor ca să-i formeze, 
ghideze, să-i ajute să capete ori recapete încredere 
în ei, să se afirme, să continue dacă asta şi-au dorit. 

Lista mentorilor care au lăsat amprente în 
istoria Casei de Cultură din Huși, dar mai ales în 
sufletele celor pe care i-au format, este lungă, dar 
eu mă voi referi la cei care au avut un impact în 
viața mea. Îi voi prezența în ordinea cronologică, 
legată de etapele mele de vârstă. Aș dori să încep 
profesoara Aurica Țurcanu care a îndrumat primii 
pași ai multor copii din Huși, în special fetițe, în 
lumea baletului. Cred că aveam 9 sau 10 ani când 
pasiunea și expertiza ei mi-au atins sufletul și 
insuflat și mai multă dragoste pentru eleganța 
acestei forme de artă. Toate repetițiile aveau loc la 
Casa de Cultură, iar spectacolele pe scena 
cinematografului Rodina. Pot să o numesc pe 
Aurica Țurcanu prima și singura mea profesoară de 
balet, datorită căreia am petrecut multe ore în 
locașul de cultură al Hușilor, învățând figuri noi de 
balet și căpătând încrederea să-mi exprim în mod 
natural gândurile și sentimentele prin dans. Îi sunt 
recunoscătoare pentru felul în care ne-a învățat să 
ascultăm și să înțelegem muzica, încât mișcările 
corpului și expresia feței să fie în armonie cu 
povestea.  Ei îi sunt recunoscătoare pentru 
amintirile legate de repetiții și de spectacole, 
pentru că baletul m-a pasionat câțiva ani și a adus 
un plus de frumusețe copilăriei mele. 

Al doilea mentor, profesorul și poetul Ion 
Alexandru Angheluș, este legat de pasiunea mea 
pentru scris din perioada adolescenței, tineretii și 

care, cu unele pauze, m-a urmărit întreaga viață. 
Profesorul Angheluș nu mi-a fost niciodată 
profesor în clasă, pentru că el preda limba și 
literatura română la Liceul Cuza Vodă, unde am 
urmat doar primul an (când Mihai Cărăuşu mi-a 
fost profesor de română) iar următorii trei ani, la 
Liceul Mihail Kogălniceanu. Îmi amintesc că în 
clasa a-XI-a, Istoria literaturii universale era unul 
dintre obiectele mele preferate. Trebuia să citim 
romanul Roşu şi Negru de Stendhal, carte pe care 
nu o aveam în biblioteca personală și pe care nu 
am găsit-o nici la biblioteca școlii ori cea a 
orașului. Întrebând în dreapta și-n stânga cine îmi 
putea împrumuta romanul să-l citesc, am fost 
sfătuită să merg la profesorul Anghelus. Zis și 
făcut. Am mers la el acasă, cred că era într-o 
sâmbătă sau duminică, i-am explicat motivul 
vizitei, mi-a spus că are romanul, dar mi-l 
împrumută doar dacă o să vin la ședința de cenaclu 
care avea loc în fiecare vineri seară (cred că 
începea la ora 6 pm), la Casa de Cultură. Am spus 
că o să vin, apoi m-a invitat într-o cameră în care 
toți pereții erau plini cu rafturi cu cărți. Este ușor 
de înțeles cât am fost de impresionată de lumea 
cărților care domina încăperea. Am primit cartea, 
am ajuns acasă și le-am povestit părinților ce-am 
văzut și că am promis să merg vineri la ședința de 
cenaclu. Am așteptat ziua de vineri cu oarecare 
emoție și am ales cu grijă poeziile pe care doream 
să le citesc. Ajunsă acolo, am fost întâmpinată cu 
căldură de poetul Anghelus, conducătorul 
cenaclului și de alte persoane care mă cunoșteau. 
Atmosfera avea ceva misterios, părea special 
creată pentru cei care se jucau sau luau foarte în 
serios cuvintele. Lumina era difuză, fumul țigărilor 
era impregnat în aerul încăperii care avea pereții 
îmbrăcaţi în catifea. Majoritatea bărbaţilor 
fumau „ca turcii”, țigară după țigară, dar atunci nu 
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se știa despre second hand smoking sau fumatul 
pasiv. Dar să las acest aspect negativ și să mă 
concentrez pe cele pozitive. Deși fumul de țigară 
mă afecta, am continuat să fiu prezență la ședințele 
cenaclului din 1969 până în 1974 când am plecat 
din Huși. În serile de poezie de vineri seara am 
avut privilegiul de a asculta poeziile mentorului 
meu înainte de-a fi publicate în cartea lui de debut, 
Nunţile focului, la Editura Litera, în1971. 
Şedințele de cenaclu erau constructive pentru că 
poeziile ori prozele citite primeau feedback, care 
era livrat într-un mod foarte inteligent. Acesta a 
fost stilul stabilit de conducătorul cenaclului, 
încurajând originalitatea, punând în lumină în 
special ceea ce era de calitate în creaţiile 
prezentate. Era desigur punctat și ceea ce nu era de 
valoare, dar într-un mod educativ, blând, care să nu 
strivească mândria, încrederea în sine și elanul de a 
scrie al discipolilor. Am considerat asta o mare 
artă, și mentorul Ion Alexandru Angheluș o 
stăpânea foarte bine și era luată ca exemplu și de 
ceilalți. 

Ședințele de cenaclu mi-au dat posibilitatea 
de a reîntâlni, întâlni și cunoaște și oameni foarte 
talentați, pasionați de scris, cum ar fi Emil Pascal, 
Ion Ghe. Pricop, Avram D. Tudosie, Dorina 
Dăscălescu (Aura Dan pseudonimul literar), Ana 
Corcodel (Anton), prietena mea de-o viață, chiar 
de la grădiniță, cu care am colaborat peste ani. 
Unele ședințe de cenaclu au fost și o adevărată 
rampă de lansare a tinerelor talente, mai ales în 
urma întâlnirilor cu scriitori consacrați din Iași. 
Așa i-am cunoscut pe Vicenţiu Donose, Mircea 
Radu Iacoban, Nicolae Turtureanu… Doar pentru 
că am avut un mentor talentat, cu suflet mare și 
pentru că am făcut parte din cenaclul Casei de 
Cultură din Huşi, poeziile mele au atras atenția 
celor care creau antologii și au fost selectate și 
publicate în antologiile, Treptele luminii (Iaşi, 
1970), Confesiuni (Vaslui, 1970), Zboruri (Iaşi, 
1971, când eram încă în liceu. Pentru toate acestea 
îi sunt recunoscătoare mentorului meu, profesorul 
și poetul Ion Alexandru Angeluș, care a știut cum 
să adune, să mențină în jurul lui și să îndrume cu 
măiestrie și generozitate pe cei care promiteau că 
vor avea ceva de spus şi de oferit cititorilor. 

Profesoara Liese-Lotte Vârnă a fost 
mentorul meu în lumea muzicii, învățându-mă să 
cânt la vioară, când eram în clasele primare, 
selectându-mă pentru un grup vocal (şase eleve) 
când eram în primii ani de liceu și apoi, ghidându-
mă pe mine și pe ceilalți coriști din corul Casei de 
Cultură din urbea noastră când eram în ultimele 
clase de liceu. Asta se întâmpla prin 1970-1971. 
Îmi amintesc profesionalismul și gentilețea cu care 
ne îndruma când repetam în grupuri sau toți 
coristii. Urechea ei muzicală putea detecta orice 
deviere de la tonul corect. Uneori repetițiile durau 
mult și erau mai intense, dar și satisfacțiile erau 
mari când un cântec era interpretat perfect pe cele 
patru voci, când un spectacol ori turneu (îmi 
amintesc de cel din Nordul Moldovei) erau 
încununate de succes. Fără un mentor ca prof. 
Vârnă, Casa de Cultură din Huși nu ar fi avut în 
palmares un cor de succes, iar cei care de-a lungul 
anilor au cântat în cor, nu ar fi avut posibilitatea 
să-și perfecționeze vocile, să se autodescopere, să 
învețe noi cântece, să intre și mai mult în tainele 
muzicii și să acumuleze minunate amintiri. 

Un alt mentor cu care am fost 
binecuvântată a fost chiar directorul Casei de 
Cultură, prof. Emil Pascal, pe care-l cunoșteam din 
copilărie, de la repetițiile de la balet, apoi mai 
târziu, de la unele înregistrări pe care le-a făcut 
Anei Anton și mie, recitând din poeziile noastre. 
Emil Pascal era renumit pentru pasiunea lui pentru 
teatru și pentru filmele de scurt metraj 
impresionante prin simplitatea de a comunica 
mesaje profunde, a căror faimă depăşise granițele 
României, primind premii la diferite festivaluri 
europene. În 1973, am scris piesa de teatru „Setea 
de alb”, la rugămintea organizatorului de activități 
culturale de la spitalul din Huși. Aveam actorii 
amatori, un grup inimos de medici și tehnicieni 
dentari, dar ne lipsea regizorul. Cine altul putea fi 
mai potrivit pentru acest rol decât prof. Emil 
Pascal, care a acceptat cu mare plăcere să ne 
îndrume. Modul profesionist în care a citit replicile 
fiecărui rol și le-a conectat de gesturi și mișcări pe 
scenă a fost extraordinar. Lectiile de regie au fost o 
plăcere, munca la modul serios fiind presărată cu 
momente de râs și relaxare. Fiecare actor amator a 
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beneficiat din plin de îndrumările sale și, când 
piesa a fost jucată (de două ori), nimeni n-ar fi spus 
că actorii erau doar artiști amatori. 

Când aparții unui grup, conexiunile se 
formează în mod natural și oportunitățile de 
publicare devin mai frecvente. Oenologul Avram 
D. Tudosie, care era profesor și cercetator la liceul 
agro-industrial al orasului, şi care de-a lungul 
anilor a avut o contributie extrem de importantă la 
dezvoltarea viticulturii huşene, venea la şedinţele 
de cenaclu destul de des. Eram încă în Huși, când 
m-a invitat să contribui la cartea pe care o avea în 
pregătire. Am acceptat cu plăcere, m-am 
documentat despre calitățile vinurilor Zghihară și 
Fetească regală, am gustat din aceste vinuri ca să 
știu şi mai bine despre ce era vorba și am scris 
două poezii pe care istoricul podgoriei Huşilor şi 
Vasluiului le-a publicat în lucrarea sa Podgorii şi 
vinuri din judeţul Vaslui, altădată şi acum (Iaşi, 
1974).  

Ar mai fi multe de amintit, ca de exemplu, 
cercul sau clasa de limba engleză, din care am 
făcut parte în anii 1972-1973 și care a adunat un 
grup restrâns de persoane interesate în învățatul 

acestei limbi, cum ar fi părintele Mina Dobzeu, 
profesorul Gh. Cârjă, prietena mea Adriana 
Drăgunoiu (Costin)… Reflectând la anii de atunci, 
existența în locaşul de cultură din Huși a acestei 
clase de limba engleză, la începutul anilor 70’ a 
însemnat deschidere spre alte culturi și civilizații. 

Datorită unui centru de cultură, cum a fost 
și încă este Casa de Cultură „Alexandru Giugaru" 
mulți copii, adolescenți și adulți au beneficiat de 
multiple oportunități de formare, valorificare, 
publicare cât și de dezvoltare personală.  

Sentimentele mele de recunoștință se 
îndreaptă cu evlavie către profesorii:   Emil Pascal, 
Ion Alexandru Angheluș, Liese-Lotte Vârnă, Dr. 
Avram D. Tudosie, Aurica Țurcanu care au părăsit 
această lume, lăsând în urma lor poteci de lumina, 
și către toți mentorii și conducătorii de clase, 
programe și proiecte care prin munca și dedicația 
lor au făcut din Casa de Cultură din Huși un 
edificiu de cultură memorabil, o iconiță să o porți 
sub cupola sufletului oriunde te-ai afla. 

Să nu-l uităm nici pe prof. dr. Dumitru V. 
Marin, cel de atunci și până azi, vrednic slujitor al 
culturii românești. 

 
Jucătorii de cărți – Paul Cézanne 
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ISTORIE CULTURALĂ 
Valeriu LUPU – Vaslui 

 
CASA DE CULTURĂ –  

O RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ NECESARĂ 
     „În viața lăuntrică a neamului, cât și pentru 
     apărarea lui externă, nici o armă nu poate fi 

mai trainică decât cultura adecvată, răspândită 
în mulțime” 

   Ion SIMIONESCU 
 

Este o afirmație care își găsește sorgintea în 
marea mișcare de emancipare socială și națională 
pe care o trăia România Mică la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, când domeniile culturii, educației și 
sănătății, prindeau contur ca necesități sociale 
imediate, fără de care progresul social nu era 
posibil9. Interesant este faptul că eforturilor de 
emancipare și modernizare intreprinse de stat (prin 
mecanisme specifice fiecărui sector din viața 
socială), venea și societatea civilă (rurală sau 
urbană) cu propriile dorințe sau necesități.  

Primele așezăminte culturale au fost cele 
organizate de obștile rurale (sătești), cunoscute în 
istorie sub denumirea de „Casa de sfat și cetire”2. 
Apariția lor se datora nevoilor obștei de informare 
asupra evenimentelor din viața comunității, într-o 
epocă în care analfabetismul era la cote extrem de 
înalte. În asemenea structuri personajele principale 
erau; învățătorul, preotul, medicul și agronomul, 
prin urmare, dincolo de informare, aceste structuri 
aveau un rol educativ important, așa că nu 
întâmplător erau numite la vremea lor „școala de 
educație a adulților”2, pentru că activitatea lor se 
axa în principal pe probleme de igienă, educație, 
cultură și economie agricolă și domestică2.  

Dincolo de aceste preocupări dominante, 
aceste structuri au început treptat, să-și diversifice 
activitatea, îndeosebi cultural educativă, prin 
alcătuirea de formații corale, dansuri, recitări, 
scenete, ateliere de lucru, activități tradiționale, 
cultivarea obiceiurilor și tradițiilor și chiar 
amenajări muzeale, devenind astfel ceea ce în 
perioada interbelică se va numi Cămin Cultural10. 

Aceste lăcașuri de cultură ajung să reprezinte 
„cultura sătească totală”, mai ales prin aria lor de 
cuprindere, misiunea lor principală fiind să cultive 
„sănătatea, munca, sufletul și mintea”3.  

Interesant este faptul că aceste lăcașuri s-au 
constituit și întreținut prin resursele proprii ale 
obștei. Ba mai mult, ele trebuiau să se impună în 
peisajul urbanistic local prin frumusețe și armonie 
arhitectonică. Avântul a fost atât de mare după 
înfăptuirea României Mari, încât în 1935 existau 
deja 3000 de asemenea așezăminte, ceea ce a 
determinat ”Fundația Culturală Regală” să le preia 
în coordonare și să organizeze în 1934 primul lor 
congres, la care a fost ales primul președinte, în 
persoana savantului Dimitrie Gusti3.  

El va fi cel care va întocmi primul statut al 
Căminelor Culturale ca „loc unde să se adune toți 
oamenii de bine, intelectuali, gospodari, nici un alt 
gând decât binele obștesc lăsând la o parte ura și 
vrajba”3. Treptat acestea vor deveni sufletul 
comunităților rurale, mai ales atunci când vor avea 
bibliotecă proprie, spații cu dotări funcție de 
specificul local și o serie de facilități, devenind în 
anii comunismului instituții de sine stătătoare, cu 
personalitate juridică și conducere proprie. Pentru 
că, spunea un analist al vremii imediat după Marea 
Unire, ”cultura nu este instinctivă ca foamea, ca 
iubirea, ca setea sau ca ura, ci dimpotrivă, arta 
prelucrează instinctele ce stau la temeiul vieții, 
căutând să domolească pe cele rele, să 
împuternicească transfigurând pe cele bune. 
Instinctele sunt ale vieții, ale oricărei vieți. Ele 
trăiesc la fel în om ca și în dobitoace, cultura însă, 
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e o distincție sufletească a omului. Ea (cultura) 
începe acolo unde încetează animalul”6.  

În mediul urban, echivalentul căminelor 
culturale vor fi Casele de Cultură care apar în anii 
50 ai secolului trecut, mai degrabă ca o inițiativă a 
regimului comunist din motive ideologic-
propagandistice, ușor de intuit sub eticheta 
cultural-educativă8. În orașele mari diversitatea 
culturală și nevoile educative erau absorbite de alte 
structuri; asociații culturale, structuri profesioniste, 
muzee, biblioteci, atenee culturale, teatru, operă 
etc. Primele case de cultură apar la nivelul 
raioanelor care alcătuiau structura regiunilor (după 
împărțirea administrativ teritorială din 1948, având 
ca ghid modelul sovietic), când circula butada „un 
centru raional fără o casă de cultură, e ca și cum ar 
fi fără suflet”7.  

Directiva era ca fiecare municipiu, oraș, 
stațiune balneoclimaterică sau sector bucureștean 
să aibă propria casă de cultură. Așa se face că în 
1955 erau 85 case de cultură și 10227 cămine 
culturale, în 1960 184 case de cultură și 10358 
cămine culturale, iar în 1975; 205 case de cultură și 
8032 cămine culturale8. Trebuie să recunoaștem că 
regimul comunist a înțeles foarte bine rostul 
culturii în formarea omului și mai ales, al omului 
nou, devotat cauzei ideologice a sistemului, așa 
încât, nu numai că a extins aceste structuri, dar le-
au pus sub coordonarea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă (1951-1971), iar din 1971 sub 
coordonarea Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, în plan local subordonându-se 
Comitetelor județene de cultură8.  

Pe lângă diversitatea actului de cultură, 
care cuprindea practic tot ceea ce însemna viață 
culturală, de la tradiție, folclor, dansuri, muzică, 
teatru, brigăzi artistice, manifestări publice, 
festivaluri (între care de acum celebrele festivaluri 
naționale; Cântarea României sau Daciada), acești 
poli culturali desfășurau o asiduă activitate 
politico-ideologică și de educație materialist-atee. 
Mai mult, aceste structuri cultural educative si-au 
extins activitatea și în marile unități productive sau 
instituții, care trebuiau să-și organizeze activități 
culturale proprii sub coordonarea caselor de 

cultură, așa încât, actul de cultură devenise un 
fenomen de masă.  

Scopul afirmat era crearea omului nou „cu 
un larg orizont cultural, cu o înaltă conștiință 
socialistă, devotat patriei, partidului și cauzei 
socialismului”. Conținutul majorității 
manifestărilor culturale erau atent supravegheate și 
cenzurate de structurile enunțate mai sus.  

Pentru municipiul Vaslui, inaugurarea 
Casei de Cultură „Constantin Tănase” cu ocazia 
Festivalului Umorului cu același nume, ediția II-a 
din 23-25 iunie 1972, coordonată de marele 
umorist și om de cultură Valentin Silvestru (ajuns 
la Vaslui prin strădania meritorie a profesorului 
Dumitru V. Marin și autorităților locale ale 
timpului)4, a însemnat un pas important în 
emanciparea urbei care, din 1968, devenise 
capitală de județ (până la acea dată fusese raion în 
cadrul regiunii Iași)1. Acest festival va deveni cel 
mai important brend cultural al Vasluiului, care va 
reuși să propulseze urbea în ierarhia valorică 
națională, iar Casa de Cultură va fi gazda acestuia 
și locul de desfășurare a principalelor sale 
activități. 

De altfel, activitatea Casei de Cultură 
Vaslui a fost atât de bogată încă de la începuturile 
ei, încât cei care au lucrat în structurile ei (sau a 
instituțiilor coordonatoare), își dispută și astăzi 
întâietatea și prioritatea unor realizări notabile până 
în 19905. Fără a recurge la o ierarhizare riguroasă, 
trebuie totuși subliniat faptul că implicarea în 
realizarea acestui obiectiv cultural a fost extrem de 
largă, de la factori de decizie la personalități 
angrenate direct în actul de cultură, așa că, fără 
pretenția epuizării subiectului, vom cita câteva 
nume reprezentative; Gheorghe Tănase, Aurel 
Țolescu, Gheorghe Bălăuță, Dumitru Bran, 
Dumitru V. Marin, Lucian Popa, Gheorghe 
Pârcălabu, Constantin Peptu, Petru Necula, 
Alexandru Vătafu, Petrică Lascăr, Gheorghe 
Sfârlogea, Dumitru Jijie, Emil Rășcanu, mulți 
dintre ei cu contribuții semnificative în activitatea 
acestui focar de cultură5.  

Din nefericire, după 1990 activitățile Casei 
de Cultură au fost în mare parte abandonate, 
cultura nu a mai fost o prioritate, activitățile atât de 
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bogate și variate cândva au devenit din ce în ce mai 
palide, iar sediile lor au devenit zone de bussiness. 
Au mai rămas doar sălile de spectacol și spațiile 
expoziționale, utilizate și ele doar ocazional.  

Desigur, realitățile zilelor noastre sunt 
altele, modul de abordare a individului, gradul lui 
de instrucție și mai ales mijloacele moderne de 
comunicare, îndeosebi social-media, care au 
acaparat domeniul culturii de masă, lasă impresia 
că rostul istoric al acestor așezăminte s-a încheiat. 
Mare greșeală, pentru că una este să asiști și să 
savurezi actul de cultură și alta este să participi 
efectiv la el într-un cadru adecvat, oferind 
oportunitatea dezvoltării unor înclinații personale 
sau talente care altfel se pierd în vremelnicia 
existenței.  

În plus, este o zonă în care se promovează 
ce are mai de preț o comunitate; talente, valori, 
tradiție, creație, până la urmă – istoria locului. 
Înlăturând crusta propagandistică și ținta politico-
ideologică a acestor instituții (care au cunoscut o 
dezvoltare fără precedent în epoca comunistă), e 
bine să nu uităm câte talente și valori naționale s-
au afirmat la acea vreme, pentru că și-au găsit 
cadrul necesar în efervescența culturală a epocii și 
cât de mult a însemnat emanciparea culturală în 
viața românului obișnuit, ca să nu mai vorbim de 
însemnătatea ei în viața obștei și națiunii.  

Supraviețuirea acestor adevărate focare de 
cultură trebuie asigurată cu toată forța și hotărârea, 
pentru că numai cultura este cea care oferă 
pașaportul națiunii pentru viitor. 
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1. Ciobanu, M, Andronic, A, Necula,P – 

Cronica Vasluiului, Ed. Publirom, 1999, pg 251-
252; 

2. Cloșcă, Constantin – Căminul Cultural-
principala instituție a satului în perioada interbelică 
(1919-1939) www.cimec.ro; 

3. Gusti, Dimitrie – Pagini alese, Ed. 
Științifică, Buc. 1965, pg 357; 

4. Marin, V. Dumitru – Festivalul Național 
al Umorului ”Constantin Tănase”, Ed. PIM, Iași, 
2010; Festival semicentenar: 50 pentru 50! 
FNUCT, ed. PIM, Iași, 2020, 332 p. 

5. Marin, V. Dumitru – Casa de cultură 
Vaslui...50, ”Meridianul”, 30 iunie, 2022; 

6. Mugur, Dumitru – Căminul Cultural, 
1924, pg 5; 

7. Pălici, B, Savu, A, Răzvan, V – Atlasul 
culturii-așezăminte culturale în spațiul rural, Ed. 
Universitară Buc. 2020; 

8. Preutu, Cristina – Cultură și ideologie în 
România Comunistă-Activitatea Caselor de 
Cultură, Analele Științifice ale Univ AL.I.Cuza 
Iași, 2015, pg 561-584; 

9. Simionescu, Ion – Alba mia ”Alba Iulia”, 
25 ianuarie, 1921; 

10. Stanciu, Stoian – Sociologia și 
pedagogia satelor, Ed. Prometeu, 1943. 

NOTĂ: observăm încercarea unor 
„concetățeni” de eliminare a prof. dr. D.V. 
Marin dintr-o istorie culturală condusă chiar de 
el peste 52 de ani (!). Rușinos! 

 

 
Cafe Terrace noaptea – 

Vincent van Gogh 

http://www.cimec.ro/
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ISTORIE CULTURALĂ 
Ștefan ȘERBAN – Iași 

 
CASA EMOȚIILOR NESFÂRȘITE 

  
Aici nu va fi vorba de un interviu cu 

întrebări din partea ziaristului D.V.Marin și 
răspunsuri din partea mea, ci de o discuție amicală 
provocată de profesorul doctor Dumitru V. Marin 
și care are în centrul ei legătura mea cu acest 
edificiu cultural de mare anvergură – Casa de 
cultură, care împlinește anul acesta 50 de ani de 
existență. 

Cei de vârsta noastră știu bine cum arăta 
Vasluiul până prin anii '65 - '67 și nu cred că 
cineva regretă dărâmarea dughenelor de pe Hagi 
Chiriac pentru a lăsa loc construcțiilor ce le vedem 
astăzi. Așa că apariția  Casei de cultură a fost 
urmarea logică înscrisă în procesul de modernizare 
a orașului și care venea să acopere nevoia de 
cultură a oamenilor. 

Probabil n-o să fiți de acord cu mine, dar 
mie mi se pare incredibil cum de a fost posibil, pe-
atunci, ca în vreo 15 ani de zile să fie construit un 
oraș întreg, cu toate utilitățile lui, de anvergura 
Vasluiului, când azi, tot de vreo 15 ani, se chinuie 
să facă o amărâtă de anexă la Spitalul județean, de 
exemplu, și care nu se știe încă în mandatul cărui 
prefect, președinte sau primar va fi dată în 
folosință 

Dar să revenim... Sigur că pe lângă 
activitatea noastră, a mea și a colegilor mei de la 
Centrul Creației Populare, din satele și comunele 
județului, care era prioritară, activitatea loco, ca să 
zic așa, se desfășura în bună parte la Casa de 
cultură. Era locul nostru de întâlnire cu artiștii 
amatori pentru repetiții și, desigur, pentru 
spectacole. Păi unde să fi făcut Teatru de păpuși, 
dacă nu în Casa de cultură? ; sau formații de dans 
popular cu Gigi Ilașcu; sau formații de dans 
modern cu Mircea Codreanu; sau Festivalul 
obiceiurilor de iarnă a lui Dan Ravaru, etc. E 
adevărat că vreo 5 ani de zile, din nov. 1985 până 
în 1991, ne-am mutat la Casa Artelor care, apoi, a 

revenit a Armatei, iar acum începe să se degradeze 
tot mai mult... 

Pe dumneavoastră, domnule D.V. Marin,    
v-am cunoscut înainte de 1989 de pe la diverse 
jurii și datorită preocupărilor dumneavoastră 
pentru folclor. Erați și pe atunci suficient de vocal, 
încât să ieșiți în evidență față de colegii 
dumneavoastră de breaslă. Apoi, la sfârșitul lui '90, 
cred, m-ați invitat la constituirea grupului de 
inițiativă pentru înființarea unui post de televiziune 
la Vaslui. Recunosc că mi s-a părut fascinantă 
ideea și am agreat-o necondiționat. A urmat apoi o 
colaborare permanentă și fructuoasă, iar TV Vaslui 
a devenit parte din viața cotidiană a vasluienilor, și 
locul nostru de întâlnire era Casa de cultură. Nu 
cred că de atunci, începând cu ediția din 1992 a 
Festivalului umorului ”C.Tănase”, TV Vaslui să fi 
lipsit de la vreo manifestare culturală. Să fiu sincer, 
tare mi-aș dori să văd acele înregistrări și să-mi 
notez câte bâlbe, demne de Cronica cârcotașilor, 
am făcut. Numai că timpul ne fuge mult prea 
repede... 

Aș putea concluziona că și pentru noi Casa 
de cultură a însemnat atât casa emoțiilor nesfârșite, 
cât și casa împlinirilor artistice. Să-i dorim să 
bucure, mulți ani de-acum în acolo, mulțimea de 
oameni ce-i vor trece pragul spre delectarea 
sufletului. 

Reiterez o afirmație despre D.V.Marin: 
„cine și când vă va putea egala, vreodată?” 
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ISTORIE CULTURALĂ 
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 

FESTIVALUL  UMORULUI…  
E STAGIUNE TEATRALĂ TEMPORARĂ 

 
 

În vara aceasta s-au organizat mai multe 
manifestări social-culturale de către unele instituții 
îndreptățite și… „obligate” să cheltuiască banii 
alocați.  

Primăria Vaslui, prin prea economul Vasile 
Pavăl nu a acordat nici un leu pentru stimularea 
unor persoane, grupuri, ONG-uri, adică n-a mai 
alocat fonduri nerambursabile. „Net culturî” ar 
putea spune pe rusește chiar unul dintre 
beneficiarii „zilelor” de distracție subculturală ale 
Vasluiului, Eugen Doga din Chișinău, mare favorit 
al cuplului Buzatu – Pavăl (groparii culturii 
vasluiene). Adaug despre Eugen Doga: e un mare 
muzician al neamului românesc.  

Se avântă în „festivaluri” Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui de unde Lucian Onciu ne-a 
comunicat un program lăudabil. Puteți să descifrați 
multe din interviul difuzat. Cu osârdia Primăriei s-
au mai inventat însă, încă două-trei festivălurele 
cu bani larg aruncați. Pretexte de oameni tâmpiți. 

Noi ne bucurăm strâmb de Festivalul 
Umorului „Constantin Tănase” care acum nu mai e 
în campanie electorală și care  prilejuiește întâlniri 
rare cu artiști de mare valoare, pe scenă și în afara 
ei. Zic „strâmb” pentru că în pofida faptului  că i-
am consacrat mulți ani din viața mea organizării 
primelor ediții, și mai mulți ani, peste 52, susținerii 
culturii locale, și aproape  33 ani susținerii prin 
mass-media și presa scrisă (însumi am un număr 
mare de articole în Meridianul Iași-Vaslui-Bacău și 
M.C.R., ș.a.) în pofida unei asemenea activități 
UNICE în țară și în lume, organizatorii nu fac ceva 
pentru veterani ca mine. Cum s-ar spune nu se 
gândesc la o întâlnire cu omul acelor ani. Asta și 
pentru că un nenorocit de pe aiurea s-a afișat în 

martor mincinos și neștiutor. Jigodia oricum iese la 
vedere.  

Afirm că dintre ORGANIZATORII  
F.N.U.C.T. cu ceva putere de decizie, mă mai aflu 
doar eu în viață, pentru că un oarecare șopocăitor 
de atunci nu avea sarcini de organizare. Afirm și  
eu că la vremea aceea „partidul era în toate” dar 
oamenii care l-am organizat eram vii și foarte 
obosiți de atâta alergătură. Adică oamenii capabili 
l-au făcut și nu entitatea cețoasă de la partid și nici 
informatorii lor.  

Am respectat întocmai adevărul istoric în 
cele 2 (două) cărți consacrate (Festivalul Național 
al Umorului, 218 pag. din 2010 și Festival 
semicentenar: 50 pentru 50, anul 2020, 322 pag.) 
și în articolele, reportajele, interviurile, de pe 
parcursul celor 32 de ani, de după 5 decembrie 
1990, când am înființat TVV. De curând, am făcut 
unele precizări în cea de a 56 carte a 
subsemnatului, Mărturii pentru istorie, Pim,Iași, 
anul 2022, 274 pag.  

Festivalul Umorului întemeiat, printre alții, 
și de mine, cu prima ediție între 3 și 5 iulie 1970, a 
rămas și este astăzi prima instituție culturală cu 
prestigiu care reprezintă Vasluiul la nivelul cultural 
al României.  

Observ stupefiat că SISTEMUL, ocultanții 
locali mă scot din istoria culturală a județului, o 
istorie pe care am marcat-o 52 de ani.  

Clar, clar: am contribuit hotărâtor la 
primele 3 ediții, am mediatizat la fel 33 de ani 
adică din 5 dec.1990, am scris cărți, am realizat 
interviuri, am difuzat în toată lumea prăpădita 
cultură vasluiană, năpădită acum de acești viermi. 

Păi, dacă 40 din prima carte și 50 de 
oameni din cea de a doua, adică aproape 90 de 
oameni depun mărturii documentare pentru 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 136 

 

 

afirmațiile mele, cum de este luat în seamă pentru 
cele vreo 14 rânduri un ciubucar fugit de pe aici? 
Acesta ar fi motivul (doar) pentru negarea unei 
activități de mare folos acestui neam, dar e, în fapt, 
o acțiune concertată a comunistoizilor de pe la țâța 
bugetului.  

Chiar am rămas unul contra multora dacă 
până și Episcopia Hușilor mă ostracizează.   

Numai că… mai am multe cuvinte de spus.
 Să se audă!!!  
 
 NOTĂ  „FINANCIARĂ”:  
 Aud că aproape 15 presari ar fi primit bani 
pentru susținerea mediatică a Festivalului și a 
celorlalte activități subculturale, subliniez 
subculturale,  pe potriva Primăriei, cu comisia sa 
culturală, și a unui județ din care emigrează masiv 
creierele.  
 Banii cei mulți sunt pe spectacole. 
Închipuiți-vă (că nimeni nu ne va spune cifra reală, 
nici parandărătul) câte miliarde se duc pentru 
spectacolele din STAGIUNEA VASLUI…? Câte 
pentru „deplasări”, cazări de lux, mese oficial-
simandicoase, chiar la distanță de oraș, plata 
combustibilului, plata atâtor oameni… nu-i așa că 
mintea se întunecă?  

 Nu zic să nu fie Festivalul, că am pus 
umărul să fie.  
 Dar pe cine plătim, ce talente încurajăm? 
AȘTEPTĂM COMUNICĂRI că o conferință de 
presă nu a existat.  
 Comparați:  
 Grupul nostru de presă care a sprijinit cu 
toate mijloacele și toată forța cultura aceasta, chiar 
Curentul Cultural Informațional Vasluian, 
difuzează ziar și Revista Meridianul Cultural 
Românesc în toată lumea, nu a primit vreun bănuț, 
nici măcar pentru un abonament de 52 de lei pe an. 
Nu vrea și nu vrea Cristos Gornistul.  
 Precizăm că prin existența noastră am 
sprijinit financiar județul, prin taxe, impozite, 
locuri de muncă, mijloace de transport, etc. Am 
adus bani în județ, am întreținut atmosfera cultural-
spirituală.  
 Cel mai mult am realizat prin ridicarea 
Vasluiului pe HARTA CULTURALĂ A LUMII.
 Și ăștia cheltuiesc miliardele, în care am 
pus și noi banii noștri ?!!!!  
 Spectacol de țipăt, scălămbăituri, 
pornografie, marți,13 sept.22, după ora 21, chiar în 
centrul municipiului… Cică în cadrul 
Festivalului...
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ISTORIE CULTURALĂ 
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
DE CE NU E ADEVĂRAT CA FESTIVAL AL UMORULUI? 

 
1. Acel festival-concurs era menit să 

descopere talente și interpreți din județ și din toată 
țara. Chiar i se spunea pepinieră de talente.  
 2. Existau mai multe secțiuni de 
interpretare, printre care și pentru brigăzile de 
agitație care nu-și mai au locul cultural astăzi. Dar 
celelalte? Adevărat, teatrul e la putere.  
 3. Festivalul creat de „partidul în toate” era 
organizat de Comitetul de cultură și artă (apoi de 
cultură și educație socialistă), dar, prin oameni 
calificați, cu studii superioare. Mai existau și 
conducători de roabă cu liceu fără examen de 
maturitate, dar la nivelul mai jos al slujitorilor de 
partid și stat (și la stat degeaba). Am parcurs 
personal acele vremuri, nu mă poate contrazice 
decât un turnător de meserie, fost profesor, pus 
inspector chiar de mine, care nici el nu era în județ 
atunci. Mă contestă guițător un oarecare ajuns 
prezentator de spectacole, un fel de Dan Ailincăi 
de astăzi, care a intrat în schemă și pentru că 
șopocăia la urechea primului secretar și pentru că 
prezentatorul pregătit de Teatrul C. Tănase nu s-a 
deplasat la Vaslui (bolnav). A prezentat numai 
fata, Munteanu, plus favoritul local.  
 4. Tot PARTIDUL, dar cel de la putere de 
vreo 30 de ani, a organizat și acest fel de festival, 
întru totul O STAGIUNE TEATRALĂ cu calități 
și defecte, dar stagiune teatrală și nimic altceva, 
pigmentată cu două trei expoziții de desene și 
caricaturi, în prezența autorilor, un fel de concurs 
literar cu premiile pentru autori știute de acum o 
săptămână și… o bagatelă cu recitatori 
necunoscuți,  aruncați într-o comună, Pădureni.
  
 Constatăm, azi că partidul făuritor de astăzi 
are 3 mâini lungi cu care să cheltuiască banii (dacă 
nu punem și primăria, a patra), printre care cea 
condusă de vestita incapabilă de la Muzeu, 

reglează discreționar sume colosale. Din averea 
publică, de unde?!  
 5. Cele 3 zile până la 2 săptămâni de sub 
bagheta lui Valentin Silvestru aduceau cultură 
adevărată, variată, autentică chiar (destul de 
socialistă, că așa erau vremurile) pentru pestrița 
populație locală care se îngrămădea la absolut toate 
spectacolele, mai ales la concursurile de 
interpretare. Un spectacol de teatru pe seară 
devenea model de artă profesionistă, cu plată. 
 6. Subliniem scopul festivalului: 
descoperirea de talente. Care dintre acțiunile 
prezentate ar întruni criteriul?  (Acum, nu). 
 7. Se cheltuiau destui bani și atunci, mai 
ales pentru aducerea interpreților din țară. Bănuiți, 
măcar, ce sume pleacă din bugetul județean astăzi? 
Vă apucați de plâns.  
 8. Festivalul Umorului a fost, azi e doar 
Stagiune teatrală sezonieră la Vaslui.  
 Apropo: Avertizorii de integritate au fost 
foarte prezenți în aceste zile.  
 Ce-am văzut anul acesta este o puternică 
subminare a Festivalului Național al Umorului 
„Constantin Tănase” pentru care am publicat 
peste 550 de pagini în 2 cărți și numeroase articole 
de-a lungul celor 52 de ani de când reprezint 
cultura vasluiană.    
 În fața acțiunilor în forță ale securiștilor 
reuniți acum, nu putem decât să stăm departe.
  
 N.B.: semnalăm luarea de poziție a 
ziarului Vremea nouă, în nr. din  13 septembrie.
  
 Profesorul D.V. Marin, scos cu forța din 
muzeu după ce a câștigat procesul pe care 
directoarea i l-a intentat: „am fost izgonit și 
umilit”.  
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SFÂNTA LIMBA ROMÂNĂ 
Ioan DĂNILĂ – Bacău 

 
Și totuşi, o comoară – limba noastră 

CIOBURI DE OGLINDĂ (XXXI) 
 

JURNAL CULTURAL. 5 august 2022. S-a 
încheiat de un sfert de oră Centenarul „Marin 
Preda”, la Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău. Locul 
nu e ales întâmplător: la etajul al doilea al acelui 
bloc a locuit Alexandru Preda (Sae, eroul literar), 
fratele scriitorului, fost funcţionar la Consiliul 
Popular al judeţului Bacău şi tatăl a doi intelectuali: 
Sorin (prozator şi jurnalist la „Formula AS”) şi 
Marin (profesor de limba şi literatura română la 
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău). 
În septembrie 2006 l-am vizitat şi nu m-am lăsat 
până nu mi-a dat, pentru Casa „Alecsandri”, un 
obiect atins de Marin. Am prezentat auditoriului un 
scaun tapiţat, pe care scriitorul şedea de obicei când 
venea la Bacău. Acum se afla în maşina mea, pe 
bancheta din spate, şi îl duceam la locul lui 
provizoriu: sala B 30ʼ, din Corpul B al Universităţii 
„Vasile Alecsandri”, unde îşi are sediul Societatea 
Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri”. Portarul 
deschide bariera şi se arată mirat de imaginea 
scaunului. Opresc şi îl ajut să parcurgă eticheta 
legată cu sfoară acum 16 ani. „Azi sunt 100 de ani 
de la naşterea celui care a stat pe acest scaun”, 
precizez. „Totuşi de ce a murit în 1980 Marin 
Preda?” mă întreabă absolventul de liceu de acum 
30-40 de ani. Depun viitorul obiect muzeal şi la 
aceeaşi barieră, evaluez: „Vă dau nota maximă 
pentru că aţi ştiut anul morţii lui Marin Preda”. „Da, 
dar generaţiile de acum...” 

GRILA DE TOAMNĂ DE LA RRA. • 
Vioaie, sprinţară, tinerească (pare un pleonasm aici, 
dar vă rog să luaţi în calcul nuanţele), noua schemă 
de program de la Radio-România Actualităţi îi pune 
la încercare în primul rând pe prezentatori. M-a 
bucurat că nu a fost smintit de la locul său Cătălin 
Cîrnu, care reuşeşte de fiecare dată să ne energizeze 
ziua. „Matinalul” său (şi al Danielei Petrican) ţine 

mai mult cu o oră, adică până la ora 10, ceea ce-l 
obligă pe simpaticul nostru Cătălin să ne anunţe din 
când în când cât este ceasul. Ei bine, cine ar putea 
să-l înştiinţeze că ora nu este /noo/, ci /nouă/? 
(Daniela e clar că nu e bucureşteancă, de vreme ce 
la ea ora este mereu /nouă/.) • Dinspre redacţia 
muzicală, Dan Alexandru ne însoţeşte şi serile. 
Supărat pe el că nu găseşte în toată fonoteca 
Societăţii Române de Radiodifuziune decât piese 
muzicale în limba engleză, acum îl aud cu un dublu 
pleonasm: „Mai adăugăm ceva în plus” (9 sept.). • 
Mai mult decât potrivită ideea realizatorilor de a 
lansa o întrebare şi de a primi răspunsuri vocale, pe 
WhatsApp. Subiectele nu sunt de mică sau medie 
importanţă, dovadă acesta: „Sunteţi de acord cu 
coborârea vârstei de exercitare a votului de la 18 ani 
la 16 ani?” 

CA PRIMARUL. Cineva îmi arată o 
adeverinţă în care s-a strecurat o gravă greşeală de 
ortografie: „Eliberăm prezenta spre ai [în loc de a-i] 
servi la completarea dosarului personal” şi mă 
întreabă dacă directoarea, care a semnat 
documentul, nu avea obligaţia de a citi textul 
redactat de secretară. Obligaţie, da; timp, nu. 

ÎN DEZACORD. „Este una dintre cele mai 
vechi trucuri...”, ne spune o jurnalistă TV despre 
„breaking news”, semnal atât de frecvent pe 
posturile televiziunilor de ştiri. Să se fi gândit că e o 
locuţiune substantivală de genul neutru şi că 
exprimă un plural? Prea mult.    

(ÎN) NUMELE RUBRICII. Ion Fercu 
discută „Menajeria de sticlă”, piesa lui Tennessee 
Williams, cea care-i aminteşte că „oamenii sunt 
asemenea unor creaturi din sticlă, fragile de tot, care 
strălucesc când sunt în bătaia soarelui, dar când se 
face întuneric, e nevoie de lumina interioară” 
(Ateneu, 2022). 
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INVITAȚIE LA LECTURĂ 
 
 

 
 
 
 
 
GRAIUL ROMÂNESC 
dacă-ascultaţi un cântec dinspre Mare, 
sau murmur de poeme - nins din stele, 
nu vă miraţi: ei sunt poeţii care 
le duc la lume-n poartă...menestrele. 
 
când Dumnezeu a plămădit Pământul 
s-a dus pe la românii din Carpaţi 
şi le-a rostit: -vă leg cu legământul 
să fiţi poeţi de-a pururi...să cîntaţi! 
 
de două mii de ani cîntăm întruna 
şi prin furtună - şi sub blândul Soare. 
noi ne-am legat ca Soarele şi Luna 
să răsărim prin vremuri viitoare. 
 
în limba noastră botezăm sau plîngem 
Limba Română ne e mamă sfântă. 
sub imnul românesc ades ne strângem 
şi cu stihia ne luăm la trântă. 
 
...se-aude peste Ţară o cântare 
spusă de magi...şi de ţărani...la stână; 
e graiul românesc - acela care 
în veci de veci va fi: LIMBA ROMÂNĂ! 

 

 
   George FILIP –  
 Montreal, Canada 
 

MENIREA NEAMULUI 
scrisul este limba mea vorbită, 
iar vorbirea este scrisul meu; 
ca o mănăstire - ocrotită 
de priverghiul unui Dumnezeu. 
 
limba-i cîntec -. cântecul e limbă. 
ambele se contopesc în grai, 
graiul e un înger ce se plimbă 
liber - pe al Ţării noastre plai. 
 
plaiul nostru - Eden de iubire, 
iar iubirea-i doină şi e dor. 
dorul - un nucleu de fericire 
cum nu are-n lume alt popor. 
 
şi poporul...un buchet de oameni 
care trec prin viaţa lor - plăpânzi. 
oameni liberi, cu care te-asameni 
şi la nuntă...şi când sunt flămânzi. 
 
...e flămândă, încă, omenirea. 
limba, dorul, scrisul - sunt vecii, 
iar vecia noastră e menirea 
de A FI - a mamei-ROMÂNII! 
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INVITAȚIE LA LECTURĂ 
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Recorduri... Recorduri... NUMAI... Recordurile... 
SEPTEMBRIE, 2022 
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REMEMBER: 
PRIMUL, PRIMA! Acum, în 2022: judeţul Vaslui: 

ؘ – Atestare documentară 1375 (Vasziulak) 
– Prima şcoală de ,,slavonie şi lătinie”, 1803, Bârlad. 
– Prima şcoală publică, Bârlad, 1832 (primară). 
– Prima şcoală publică, Huşi, 1833 (primară). 
– Prima şcoală publică, Vaslui, 1841. 
– Clasul real al Codreanului, Bârlad, 1846 (gimnaziu). 
– Biblioteca Vaslui, 1861, 22 noiembrie, donaţie înv. G. Hrisoscoliu școlii publice nr. 

1,Vaslui. 
– Ziar, la Bârlad - 1870, Huşi - 1873, Vaslui - 1875. 
– Gimnaziu Vaslui, 1890, liceu 1923. 
– Bibliotecă publică, 1906, Bârlad. 
– Primele posturi radio: 1916-18, pe timpul Războiului, în parcul Copou, radio România 

(emiţător), apoi apare reţeaua Unison Radio (1993). 
– 1951, Biblioteca raională Vaslui. 
– 1968 s-a înfiinţat judeţul Vaslui (oraşe, Bârlad, Huşi, Vaslui, Negrești). 
– 1-3 iulie 1970 – Festivalul Național al Umorului „Constantin Tănase”+ 
– Prima carte despre FNUCT, 2010, 210 pag., autor D.V. Marin. 
– Casa de Cultură Vaslui, 1972. 
– 18 octombrie 1974, Muzeul județean de Istorie Vaslui. 
– Statuia lui Ștefan cel Mare, în Vaslui,+ complexul de la Băcăoani, idem. 
– Post TVV, 5 decembrie 1990, Vaslui, prima emisiune – 24 dec. 1990. 
– Monografia Liceului ,,Mihail Kogălniceanu”, 1990. 
– Reţeaua UNISON  Radio, 1993, Vaslui şi 1994 – Bârlad. 
– Primul săptămânal (continua şi astăzi) 1996, MERIDIANUL. 
– Prima revistă de după Revoluție, Vlăstarul/L.M.K. A mai condus Onnyx. 
– Prima Revistă internaționalizată, MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, 1 febr. 

2015, Vaslui. Alte apariții ulterior, dar cu valoare și importanță mult mai mică. 
– Cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile: Dumitru V. Marin, realizatorul 

singurului grup complet de presă din țară: Televiziune, 5 dec. 1990, Radio, iunie 1993, oct. 
1994/Bârlad, ziarul Meridianul de Iași-Vaslui-Bacău (1996), revista M.C.R. (2015), activitate pe 
internet în mai multe conturi, inclusiv Facebook. A înființat prima Bibliotecă stradală privată, pe 
str. Frunzelor 2 (2020) și statuie=bust în aprilie 2021. 

– Membru al Uniunii Ziariștilor din România (și vicepreședinte, 2 decenii), membru al Ligii 
Scriitorilor români, și a multor Cercuri și Cenacluri. Membru „Destine literare”–Montreal/Canada. 

– Primul vasluian care tipărește peste 55 de cărți, 16 teme, peste 50.000 de pagini. 
– Primele recorduri mondiale în presă: interviuri cu 10 președinți de stat, 16 prim miniștri, 

Papa Ioan Paul al II-lea, patriarhii Teoctist și Daniel, mitropoliți, episcopi, preoțime, parlamentari. 
A transmis în direct radio-televiziune din 32 de țări ale lumii, de pe 4 continente. 

– Primul vasluian membru al Asociației Scriitorilor Români din America de Nord. Rămâne 
în istoria locului ca UNUL CONTRA MULTORA. 
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CONCURS 
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de 

CREAȚIE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se 
poate trimite spre selecție și publicare orice gen de creație spirituală.  
 Concursul este permanent. Creațiile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr. 
2, pe e-mail la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite 
(valoroase) se publică în numerele următoare ale revistei.  
 Informații la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.  

REGULAMENTUL 
Concursului de creație, permanent și adaptabil la cerințele artei literare. 
În vederea trierii, selectării și publicării textelor expediate din orice parte a lumii, 

ținând cont de necesitatea încurajării creației spirituale de orice fel, se instituie prezentul  
Regulament: 
Poate participa orice persoană creativă din oricare localitate a lumii, cu texte scrise 

depuse personal sau expediate prin email ori fax. 
Nr. trimiterilor este nelimitat. 
Comisia numită de către Directorului Revistei, decide asupra includerii în sumarul 

publicației, fără discriminări, doar cu singura necesitate: să existe artă literară. 
DESFĂȘURAREA Concursului 
Acesta este permanent, pe baza materialelor primite 
Selecția se face până la intrarea / comanda pentru tipografie. 
Nu se impune vreo invitație de participare. 
ANUNȚAREA REZULTATELOR, devine automată, prin includerea în Cuprinsul 

fiecărui număr. 
OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR: 
Să trimită materialele, în Word, font 12 și cu diacritice. 
Să-și asume conținutul și ideile, întrucât Redacția nu-și asumă nici o răspundere.  
Premierea Constă în publicarea în paginile Revistei. Materialele inedite vor putea fi 

incluse în premierile anuale în bani (dacă vor fi asigurate sumele necesare).  
Prevederi speciale:  Conducerea Revistei hotărăște direct sau prin Comisia desemnată 

pentru implementare  soarta materialelor primite, care nu se restituie. 
Prezentul Regulament se dă publicității. 

 
                                                                                                     Pt. Conformitate 
                                                                                                            Director 
                                                                                                    Dumitru V. Marin 
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PREMIILE  REVISTEI 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC/2021 

Conducerea Revistei internaționale Meridianul Cultural Românesc acordă 
următoarele Premii și Diplome pentru activitate de excepție:  
  Premiul Revistei M.C.R. „MARIN DUMITRU”: poezie, sprijin personal 
excepțional pentru Revistă, Gabriela Ana Balan, Al. Vlahuță – Bârlad, 
România. 
  Premiul Revistei M.C.R. „ALEXANDRU IONESCU”: proză, Dan 
Teodorescu, jurnalist, promotor  cultural, Iași-România.  
  Premiul Revistei M.C.R. „DUMITRU BRĂNEANU”: tehnoredactare, 
eforturi umane deosebite, Cătălin Sîmpetru.-Vaslui-România 
  Premiul Revistei M.C.R. „VALERIU LUPU”: Rodi Vinau, traduceri, 
poezie, altruism, Italia.  
 Premiile sunt în bani. Diplomele acordate de către conducerea  revistei 
Meridianul Cultural Românesc au fost în ședință festivă sau trimise prin poștă.  
   
                                                                                                         Director, 
                                                                                               Dumitru V. MARIN 
 

Întrebări care rămân pentru DIASPORA: 
 – Dat fiind că emigranţii nu plătesc nici un fel de taxe şi impozite Statului Român, ce obligaţii ar avea acesta, 
inclusiv la alegeri? Vă rog să vă exprimați… 
 – Temporal și afectiv : Cât ne mai ţine Limba Română uniţi în cuget şi simţiri? 
 – Ce aşteptări aveţi de la Statul Român, sau de la noi, în perspectiva globalizării? 
 Organizați-vă… diasporeni! Parlamentul a dezbătut un proiect extraordinar pentru voi. 
 Oferă comunității: 1) șansa de a se organiza autonom prin alegeri și să-și desemneze reprezentanți legitimi; 
2) Asigură BANI pentru comunitățile cu cel puțin 5000 de înregistrați la ambasade (pentru o cumunitate); 3) Alegeri!

  

PĂSTRĂM... NOTA FINALĂ: 
 Mai subliniem că: 
 În timp destul de scurt s-au mobilizat pentru Meridianul Cultural Românesc, personalități de mare valoare 
din cele 4 continente. Pentru fiecare apariție, numărați-le Dumneavoastră! În jur de 871! 
 Adăugăm și cu acest număr, creație, intelectualitate, valoare, esențializare, metaforizare și... atitudini. Dar 
și speranța unor realizări rare dacă nu unice! 
 Cei mai de departe (Australia, America, Africa, Europa) au de la noi partea de minte, inimă și literatură. 
 Cu mulțumiri tuturor chiar cu asupră de măsură, dar pentru că fiecare număr are viața lui… 
 Vă invităm în scris, verbal și cu sufletul să fim mereu creativi. 
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POȘTA REDACȚIEI 
O PRECIZARE PE CARE O VOI MAI FACE DE MULTE ORI: 

PE MINE NU M-A ALES, ANGAJAT SAU PROTEJAT,  
NIMENI, ABSOLUT NIMENI. 

 
M-AM IMPUS EU PRIN MUNCĂ, MUNCĂ,  

PRICEPERE, VOINȚĂ, MUNCĂ! 
Unii m-au acuzat că mereu „mă laud”. Nu e adevărat, mă prezint. Subliniez, MĂ 

PREZINT așa cum sunt, pentru că în mediul acesta pernicios securisto-provincial, acești 
contemporani cu două trepte mai jos, nu vor (au poruncă), mai ales nu știu, și nu-și pot 
depăși condiția umilă. E de mirarea că atunci când vine securistul șef, ceilalți iau poziție de 
supușenie? E de mirare că și cei care îmi datorează poziție socială, avere, viața lor chiar, 
care trebuie să sugă de undeva să nu moară de foame, ori scriu veninos (sunt puțini, totuși), 
trădează en-gros, vând până și amintirile care-i dezavantajează, numai să mă lovească. Pe 
lângă mine am avut întotdeauna trădătorul de serviciu (să-l vedeți ce crăcănat tronează    
într-o fotografie cu Festivalul Umorului...?!?). 

Dacă țineam la gura târgului, sau aparțineam ghemului viermuitor de la țâța 
bugetului, n-aș fi realizat mare lucru. Așa am pretenția că prin toată activitatea mea și mai 
ales prin Meridianul Cultural Românesc am ridicat Vasluiul în cultura lumii, nu numai a 
țării. E operă demnă de cel mai important jurnalist vasluian din toate timpurile! 

Am contribuit și financiar la dezvoltarea acestui oraș; cum? Păi, dacă atâția ani, 
minimum 33, am ținut angajați, am plătit impozite, am inițiat și plătit atâtea și atâtea acțiuni 
publice, inclusiv cu premieri ale merituoșilor, și, dacă am susținut TVV, ziarul, radioul, 
revista, cărțile în susținere proprie, adică am fost formator de democrație, nu cu bani? De 
unde? Nu eu alerg și acum la 81 de ani și jumătate, în mai multe județe pentru subiecte, 
sponsorizări, publicitate pe care le dăruiesc vasluienilor (cu conducători hapcagii, 
răzbunători, jigodii, care mă ocultează). După ce am scos cartea „Groparii culturii 
vasluiene” 2022, 174 p., știți, bănuiți măcar, cum s-au năpustit asupra mea? 

Credeți că i-a impresionat că am tipărit 57 de cărți? 
Credeți, că mai pot multă vreme? 
Copacii mor în picioare și eu îmi prezerv clipa mea de deplină libertate. 
 

 
Probabil că am obosit, că sistemul mă doboară și pe mine (ca și pe Emil 

Constantinescu, fostul Președinte,1996-2000). Sunt învins doar dacă voi muri. Dar, mai am 
multe de făcut pe acest pământ. Deocamdată... citiți-ne, oameni! 
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COMUNICARE:  azi, 16.09.2022, cu ocazia unei manifestări din cadrul Festivalului 
Umorului, la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, am constatat că, în 
urma vizitei la Vaslui a securistului șef de pe când munceam pentru acest FESTIVAL, AM 
FOST INTERZIS la orice manifestare publică, e interzis să mi se dea cuvântul, să mi se 
pomenească opera chiar și M.C.R. care lipsește și din rafturile bibliotecilor. ÎN NICI O 
MANIFESTARE DEPINZÂND DE CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, cu președinte, 
Buzatu D. nu e permisă primirea subsemnatului sau să mi se plătească vreo factură. 

Și... când mă gândesc la câte sacrificii am făcut pentru cultura, jurnalistica, 
învățământul și politica vasluiană...  

(DVM) 
 

SSEEMMNNAALL::  
BAT CLOPOTELE PENTRU PRESA VASLUIANĂ 

 
Am afirmat des că în condițiile social-politice de astăzi e foarte greu  de rezistat, nu 

numai pe aici. Am parcurs… globul, și ar trebui să știu mult mai multe. Dar, clar,  
Într-un oraș de provincie ca Vasluiul, mai ales acesta cu spiritul lui pernicios și 

adesea retrograd, învăluit de comunistoizii cei mai autentici, gata să jertfească orice valoare 
autohtonă numai ei să câștige ceva, ehei, aici e mult mai greu.  
 În presa scrisă din județul Vaslui mai rezistă cotidianul Vremea nouă și ziarul nostru 
zonal MERIDIANUL DE IAȘI-VASLUI-BACĂU. Restul au devenit un fel de gropi ale 
neantului, ascunse pe net, slujite adesea de niște scriptografi, că meseriași nu-s.  
 Ziarul nostru împlinește luni, 26 septembrie 2022… 26 de ani, de aceea am și conferit 
sărbătorii calitatea de Ziua presei vasluiene.  
 Constatând că au dispărut celelalte ziare, foi, foițe, afișe de presă, ori cum mai vreți 
să le spuneți, au plecat din presa acestui timp și câteva nume pe care le-am considerat de 
primă mână: Simona Mihăilă (Bârlad), Cristi Lapa, Mihaela Zărnescu, Romeo Crețu 
(Vaslui) care și-au găsit de lucru în altă parte, văd că bat clopotele pentru presa locală.  
 Unii au o vechime apreciabilă, nici unul nu-l poate egala pe prof.dr. D.V. Marin care 
pe 3 octombrie 2022 împlinește 65 de ani de la primul articol publicat în ziarul  Steagul 
Roșu – Bacău, cu titlul „Bibliotecarul      n-are timp”. Probabil recordul acesta nu va mai 
putea fi egalat vreodată, pentru că vremurile se schimbă iar în noua cultură existențială 
presa va dobândi alte valențe, alte înfățișări, altă problematică.  
 Uitați-vă bine… cât mai aveți la ce vă uita!  

DVM 
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REACȚII DUPĂ M.C.R. Nr. 2 (30) aprilie - iunie 2022: 
 

Mulțumesc.Sănătate. 
Al. Florin ȚENE 

 
Dragi prieteni. 
A apărut  nr 2 -30- MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, care este cu adevărat o revistă de 

calitate, în paginile căreia mă regăsesc  și eu. 
Un sentiment de respect și prețuire pleacă din sufletul meu  pentru Colectivul de redacție, în frunte 

cu Prof. Dr. Dumitru V. Marin, oameni minunați care dăruiesc iubitorilor de frumos și literatură  o revistă 
atît  de apreciată pe plan local  și  internațional.  

În prag de iunie ne avântăm cu curaj spre noi gînduri de liniște și pace lăuntrică. 
Cîteva versuri  scrise de mine vor însoți aceste câteva cuvinte de mulțumire: 
sunt un român, un vultur Carpatin 
cu aripi de la Dunăre la Tisa, 
să cânt pe româneşte, să mă-nchin 
pe unde-n veac creştinul plânsu-mi-sa. 

  
în limba românească pot doini, 

 Hora unirii peste plai se-ngână. 
în românește voi mărșălui 
încolonat în armia română. 
din poemul – Vulturul Creștin –  

George FILIP, Montreal, Canada 
 

Superbă revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, a realizărilor eroilor care în 
CREDINȚĂ merg înainte spre împlinirea idealurilor răzeșilor și intelectualilor noștri moldoveni. Un 
RAPORT OGLINDĂ al faptelor de pe plaiul vasluian; Vasluienii, un neam de artiști și înțelepți, 
luptători neînfricați și demni urmași ai MARELUI Ștefan cel Mare, domnitor împlinit al Moldovei. 

Și dumneavoastră domnule PROF. DR. Dumitru V. Marin, demn păzitor al viselor de acasă! 
Vă citim cu interes în Australia, 
Cu doriri de bine, 

Ben TODICĂ, Melbourne, Australia  
 

MERIDIANUL CULTURAL ROMANESC NR. 30 - o revistă culturală în patru limbi care se 
răspândeşte pe întreg mapamondul. 

Bravo, domnule prof.dr. Dumitru V. Marin! 
Lectură plăcută!  

Mihai CABA, Iași  
 

Bună dimineața din Bavaria și multe mulțumiri. 
Georg BARTH, Passau, landul Bavaria, Germania 

 
Vă mulțumesc! Cu respect! 

George ITOAFĂ, Constanța 
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Stimate Dle Marin, 
Mulțumesc mult de tot pentru revistă și surpriza de a vedea că mi-ați publicat o poezie. 
Sănătate multă și pace. 
Cu deosebit respect, 

Valentina TECLICI, Noua Zeelandă 
 
 

Mult Stimate Domnule Director Prof. Dr. Dumitru V. Marin,  
Vă mulțumim din suflet pentru Frumoasa Revistă ,,Meridianul Cultural Românesc” ,  
Vă dorim Sănătate  multe Bucurii și o primăvară frumoasă, 
Cu deosebită stimă,  

Ing. Melania RUSU-CARAGIOIU, Montreal, Canada. 
 

 
 

 
Orice s-ar spune şi orice s-ar fi întâmplat, cazul este reprobabil. fiind vorba de o atitudine total 

condamnabilă faţă de un om în vârstă care, deloc întâmplător şi numai el ştie cum, a pus Vasluiul pe 
Meridianul Cultural al mapamondului. 

Şi, prin absurd, dacă ar fi fost vorba doar de un simplu om obişnuit şi în vârstă, atitudinea 
incredibilă a unei „şefe culturale vasluiene” întruneşte penibilul şi gravitatea situaţiei create.  

Să sper(ăm) că şefii de la vârful Vasluiului vor acţiona printr-o imediată şi impusă „rezolvare” , 
astfel ca asemenea "abateri" grave de la etica elementară a civilizaţiei umane să fie eradicate. 

Mihai CABA 
 
 
 
 

Prieteni: 
 De peste 7 ani reușim Meridianul Cultural Românesc care își face din ce în ce mai mult loc în lume și adună 
din ce în ce mai mulți colaboratori de valoare ori debutanți promițători. Mă întreb cât voi mai putea eu, pentru că 
chiar e foarte foarte greu, cu toate, cu timpul, cu banii, cu prietenii trădători…cu viața !?! 
 Mai zicem pentru cei care nu știu că venim dinspre jurnalismul cultural, că la cârma acestei „nave” sunt 
oameni competenți – talentați – hotărâți. Acest număr mai aduce la vedere un număr de creații importante. 
 V-aș ruga să citiți precizările noastre din numerele anterioare și subliniez hotărârea cu care am pornit la 
treabă. 
 Acum scoatem câteva sute de exemplare tipografice și distribuim on-line în toată lumea. Reacțiile sunt cele 
mai bune. Cine vrea exemplarul tipografic, să ne scrie. 
  

Dumitru V. MARIN 
 

Am consultat cu și mai multă atenție profilurile unor reviste difuzate pe internet (mail-uri) și am 
încă o dată convingerea că M.C.R. este o revistă cultural - informațională de profil mai diferit, de mai mare 
audiență și difuzare. 
 Ne bucurăm că am găsit un domeniu de reprezentare (particulară) într-atâtea încercări de a interesa 
lumea în variatele ei manifestări intelectuale. 
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 Ne permitem să credem că stilul, capacitatea de popularizare a adâncimilor gândirii omenești, 
plusul de varietate și variabilitate pot fi și atributele noastre. 
 Tare vechi, dar nou în contemporaneitate, SUMARUL (COLABORATORII) primelor 31 de  
numere ale M.C.R. 

Dumitru V.MARIN 
 

INDICE  
(prenume și nume, ani, numere și pagini în care s-au publicat):  

 
1. Adela Efrim: MCR 18 (28); MCR 24 (17); MCR 30 

(34); MCR 31 (31) 
2. Adrian Alui Gheorghe: MCR 26 (20) 
3. Adrian George Săhlean: MCR 24 (48); MCR 25 

(62)  
4. Adrian Grauenfels: MCR 3 (20); MCR 4 (33); MCR 

5 (45; 58); MCR 6 (61); MCR 10 (52); MCR 11 
(125; 137); MCR 20 (126); MCR 22 (26); MCR 25 
(68); MCR 29 (55); MCR 30 (36) 

5. Adrian Lungu: MCR 1 (118) 
6. Adrian Mondea: MCR 23 (24) 
7. Adrian Păpăruz: MCR 20 (30) 
8. Adrian Păunescu: MCR 28 (62) 
9. Adrian Racaru: MCR 18 (38) 
10. Adrian Rentea: MCR 16 (26); MCR 20 (40); MCR 

24 (34) 
11. Adriana Chidu: MCR 19 (33); MCR 25 (64) 
12. Adriana Moscicki: MCR 24 (18); MCR 30 (48); 

MCR 31 (31) 
13. Ai Quing: MCR 28 (62) 
14. Alessandra Corbetta: MCR 26 (21); MCR 29 (44) 
15. Alexandra Dogaru: MCR 18 (81) 
16. Alexandra Firiță: MCR 23 (25); MCR 25 (54); 

MCR 31 (32) 
17. Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); 

MCR 7-8 (25); MCR 9 (46); MCR 11 (30); MCR 12 
(28) MCR 15 (12); MCR 16 (84, 85); MCR 18 (80) 

18. Alexandra Oprea: MCR 29 (47) 
19. Alexandru Cetățeanu: MCR 24 (114) MCR 25 (91, 

153) 
20. Alexandru Clenciu: MCR 27 (81, 82) 
21. Alexandru Florin Țene: MCR 11(18); MCR 24 (35); 

MCR 28 (73); MCR 30 (63, 66); MCR 31 (69) 
22. Alexandru Hanganu: MCR 28 (70) 
23. Alexandru Ionescu: MCR 1 (13); MCR 2 (57);  

MCR 3 (36); MCR 4 (66) MCR 5 (12; 60); MCR 6 
(62); MCR 7-8 (53; 66; 134); MCR 9 (77); MCR 10 
(68; 84); MCR 11 (55; 64; 71); MCR 12 (59; 102; 
114) ; MCR 13 (52; 63); MCR 14 (67); MCR 15 
(51, 67, 80); MCR 16 (63); MCR 17 (70); MCR 18 
(71); MCR 20 (50, 64, 112); MCR 21 (134); MCR 
22 (60). 

24. Alexandru Jivan: MCR 25 (104) 
25. Alexandru Macedonski: MCR 29 (86) 

26. Alexandru Misiuga: MCR 24 (64) 
27. Alexandru Nemoianu: MCR 23 (51) 
28. Alexandru Osvald Teodoreanu: MCR 20 (74); MCR 

26 (71) 
29. Alexandru Stănescu. MCR 29 (90) 
30. Alexia Ema: MCR 15 (36); MCR 17 (31); MCR 18 

(39); MCR 19 (34); MCR 20 (38); MCR 21 (25); 
MCR 22 (40); MCR 27 (32) 

31. Alfredo Scotti: MCR 17 (17); MCR 30 (30) 
32. Alice Boangiu: MCR 23 (26) 
33. Alice Popescu: MCR 31 (43) 
34. Alin Ghiorghieș: MCR 16 (18); MCR 24 (19) 
35. Alina Breje: MCR 11 (157) 
36. Alina Tanasă: MCR 1 (47); MCR 2 (34); MCR 4 

(41); MCR 6 (55); MCR 10 (18) 
37. Alssandra Racca: MCR 20 (29) 
38. Amalia Costinescu Crusos: MCR 12 (79); MCR 16 

(73, 79) MCR 18 (79); MCR 24 (62) 
39. Ana Ardeleanu: MCR 15 (37); MCR 17 (22); MCR 

23 (27) 
40. Ana Blandiana: MCR 5 (78); MCR 28 (62) 
41. Ana Iordache: MCR 29 (48) 
42. Ana Maria Balan MCR 5 (8) 
43. Ana Maria Gîbu: MCR 9 (48) 
44. Ana Nan: MCR 22 (41) 
45. Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 

(20); MCR 19 (35) 
46. Ana Podaru: MCR 17 (26) 
47. Ana Ruse: MCR 29 (94) 
48. Ana Urma: MCR 13 (44); MCR 19 (58) 
49. Ananie Gagniuc: MCR 2 (105); MCR 3 (85); MCR 

4 (113); MCR 5 (103); MCR 6 (100); MCR 23 (71); 
MCR 28 (66); MCR 29 (88) 

50. Anca Moldoveanu: MCR 15 (15) 
51. Anca Narcisa Neagu: MCR 3 (51); MCR 5 (73) 
52. Anca Potinteu: MCR 16 (25) 
53. Anda Andrieș: MCR 11 (79); MCR 14 (81); MCR 

15 (94, 96); MCR 25 (101) 
54. Andrada Silvana Tcacenco: MCR 24 (30) 
55. Andrea Laiolo: MCR 26 (22); MCR 29 (44) 
56. Andreea Maria Budeș: MCR 19 (106) 
57. Andrei Șerban: MCR 2 (146) 
58. Andy Ceaușu: MCR 11 (88); MCR 29 (89) 
59. Angela Grazioso: MCR 7-8 (19) 
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60. Angela Mallimo: MCR 6 (36) 
61. Angela Mamier Nache: MCR 24 (20); MCR 27 (29) 
62. Angela Melania Cristea: MCR 14 (34); MCR 27 

(40); MCR 28 (38) 
63. Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98); MCR 

13 (78, 79) MCR 15 (11, 94); MCR 16 (82); MCR 
17 (82); MCR 18 (82); MCR 19 (89); MCR 27 (77); 
MCR 28 (65) 

64. Angela Stănilă: MCR 16 (27) 
65. Anica Tănasă: MCR 4 (104) 
66. Anna Balducci Gorgone: MCR 29 (32) 
67. Anna Francesca La Rosa: MCR 30 (32) 
68. Anna Mazzara: MCR 29 (30) 
69. Anna Nardelli: MCR 12 (15); MCR 16 (15); MCR 

23 (22) 
70. Anna Polidori: MCR 26 (14sandra) 
71. Annalisa Simonte: MCR 16 (15) 
72. Antonella Anedda: MCR 23 (28); MCR 29 (37) 
73. Antonio Meola: MCR 10 (15); MCR 22 (22) 
74. Antonio Nazzaro: MCR 26 (22); MCR 29 (45) 
75. Antonio Pascucci: MCR 6 (37); MCR 31 (28) 
76. Any Drăgoianu: MCR 10 (95; 99); MCR 11 (35; 

86); MCR 13 (80); MCR 15 (98); MCR 17 (82); 
MCR 19 (28); MCR 21 (82); MCR 26 (23); MCR 
27 (80); MCR 28 (65); MCR 30 (47) 

77. Any Tudoran: MCR 19 (27) 
78. Arcadie Chirșbaum: MCR 25 (103) 
79. Armanda Filipine: MCR 24 (17); MCR 30 (43) 
80. Arnaldo Iacomini: MCR 18 (31) 
81. Assunta Sperino: MCR 27 (23) 
82. Aura Dan: MCR 4 (30) 
83. Aurel Anghel: MCR 20 (30) 
84. Aurel Baican: MCR 5 (99; 100); MCR 6 (94); MCR 

7-8 (79); MCR 9 (90); MCR 10 (100); MCR 11 
(77); MCR 12 (74; 75); MCR 14 (83, 86); MCR 15 
(88, 89, 90); MCR 16 (72, 78, 79); MCR 17 (87); 
MCR 19 (81) ; MCR 20 (75, 78, 79); MCR 21 (83, 
85); MCR 23 (63, 67); MCR 30 (80, 82) 

85. Aurel Buzgău: MCR 24 (65); MCR 29 (87) 
86. Aurel Chiorean: MCR 18 (29) 
87. Aurel Contu: MCR 20 (28) 
88. Aurel Popescu: MCR 7-8 (80); MCR 9 (88; 89); 

MCR 10 (98); MCR 11 (84); MCR 12 (78); MCR 
14 (86, 87); MCR 15 (95); MCR 17 (89); MCR 21 
(88) 

89. Aurel Ștefanachi: MCR 26 (18); MCR 29 (43) 
90. Aurel Trașcă: MCR 12 (78) 
91. Aurelio Ciangola: MCR 11(24); MCR 29 (30) 
92. Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 

3 (56); MCR 4 (22; 92); MCR 10 (49); MCR 11 
(127); MCR 12 (41) 

93. Azab Al-Rikab: MCR 26 (17); MCR 27 (39) 
94. Bartolomeo Smaldone: MCR 26 (24); MCR 29 (46) 
95. Ben Todică: MCR 2 (38); MCR 3 (34); MCR 4 

(52); MCR 9 (122); MCR 11 (44); MCR 13 (141); 
MCR 14 (37); MCR 15 (45, 64); MCR 18 (64); 

MCR 19 (60, 123); MCR 21 (45, 112); MCR 23 (95, 
149); MCR 24 (93, 149); MCR 25 (29, 86); MCR 
26 (88); MCR 27 (103); MCR 28 (97) 

96. Benatti Graziella Vignola: MCR 6 (36) 
97. Benjamin Fondane; MCR 27 (88) 
98. Benone Neagoe MCR 6 (7) 
99. Bianca Marcovici: MCR 4 (35) 
100. Bogdan Petriceicu Hașdeu: MCR 7-8 (65) 
101. Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91); MCR 12 

(74); MCR 20 (77); MCR 29 (92) 
102. C.D. Zeletin: MCR 3 (40) 
103. Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 

(28); MCR 6 (46) 
104. Calistrat Robu: MCR 22 (47) 
105. Cameia Neagu: MCR 14 (41) 
106. Camelia Ardelean: MCR 18 (37); MCR 19 (69) 
107. Camelia Iuliana Radu: MCR 23 (25) 
108. Camelia Nistor: MCR 11 (87); MCR 12 (68); MCR 

15 (93); MCR 16 (79) 
109. Camelia Profirescu: MCR 4 (120) 
110. Carmela Principe: MCR 13 (19) 
111. Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 

(85); MCR 10 (95); MCR 13 (82); MCR 16 (83, 
84); MCR 28 (55) 

112. Carmen Chioinea: MCR 14 (83); MCR 15 (94) 
113. Carmen Druțu Onica: MCR 12 (27) ; MCR 13 (24); 

MCR 14 (32); MCR 16 (29) 
114. Carmen Maria Mecu: MCR 26 (33) 
115. Carmen Oltean: MCR 29 (49) 
116. Carmen Secere: MCR 14 (21, 24); MCR 16 (23); 

MCR 23 (29); MCR 28 (26); MCR 30 (41); MCR 
31 (33) 

117. Carmen Voisei: MCR 24 (21) 
118. Carol Feldman: MCR 12 (81) 
119. Carolina Baldea: MCR 15 (32); MCR 18 (50) 
120. Casciello Marianeve: MCR 9 (28) 
121. Cassian Maria Spiridon: MCR 1 (54) 
122. Cataldo Filippelli: MCR 26 (16) 
123. Cati Urucu: MCR 25 (108); MCR 26 (46) 
124. Cătălin al Doamnei: MCR 1 (40) 
125. Cătălin Sîmpetru: MCR 12 (148) 
126. Cătălina Orșivschi: MCR 30 (79); MCR 31 (79) 
127. Cezar-Florin Ciobîcă: MCR 22 (67) 
128. Cezarina Adamescu: MCR 7-8 (61); MCR 17 (48) 
129. Chalil Gibran: MCR 6 (100) 
130. Charles Baudelaire: MCR 6 (106) 
131. Charles Olson: MCR 6 (52) 
132. Chiara De Luca; MCR 31 (34) 
133. Christine Bernadette Rousseau: MCR 23 (87); MCR 

25 (110) 
134. Cincinat Pavelescu: MCR 3 (57); MCR 27 (82); 

MCR 29 (86) 
135. Cinella Micciani: MCR 15 (24) 
136. Ciprian Iulian Șoptică: MCR 2 (77) 
137. Clara Mărgineanu: MCR 22 (28) 
138. Claribel Alegria: MCR 29 (55) 
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139. Claudia Magnasco: MCR 17 (21) 
140. Cleopatra Ravaru: MCR 1 (77) 
141. Codruța Marin: MCR 1 (140) 
142. Cono Caranna: MCR 31 (27) 
143. Constantin Anton: MCR 23 (43) 
144. Constantin Bucos: MCR 11 (80; 85); MCR 19 (84, 

87) 
145. Constantin Chiper: MCR 3 (104); MCR 10 (113); 

MCR 22 (106); MCR 23 (100); MCR 26 (96); MCR 
27 (109); MCR 28 (103) 

146. Constantin Chirica: MCR 1 (71) MCR 5 (10) 
147. Constantin Chirilă: MCR 1 (65) 
148. Constantin Clisu: MCR 1 (88) 
149. Constantin Dobrescu: MCR 16 (113) 
150. Constantin Focșa: MCR 3 (114) 
151. Constantin I. Moldovan: MCR 15 (95); MCR 20 

(77) 
152. Constantin Ionescu: MCR 28 (26)  
153. Constantin Iurașcu - Tataia: MCR 3 (57); MCR 11 

(83; 85); MCR 14 (86); MCR 15 (92); MCR 16 (70, 
73, 77); MCR 18 (79); MCR 19 (86); MCR 20 (79), 
MCR 21 (89); MCR 24 (62, 63); MCR 25 (103, 
106); MCR 29 (87) 

154. Constantin Marin: MCR 15 (65); MCR 18 (60) 
155. Constantin Mănuță: MCR 5 (48; 88); MCR 6 (50); 

MCR 10 (56); MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56); 
MCR 15 (59); MCR 17 (56, 61); MCR 22 (56) 

156. Constantin Mândruță: MCR 24 (64); MCR 28 (61) 
157. Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72); MCR 22 

(79) 
158. Constantin Munteanu: MCR 11 (82); MCR 13 (79); 

MCR 28 (53) 
159. Constantin Oancă: MCR 18 (128); MCR 19 (56) 
160. Constantin Ostap: MCR 12 (74) 
161. Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 

3 (55); MCR 4 (91); MCR 5 (100); MCR 6 (95); 
MCR 9 (90); MCR 10 (93; 96; 98); MCR 11 (82; 
95); MCR 12 (36; 78); MCR 13 (75, 84); MCR 14 
(88); MCR 15 (94, 96); MCR 16 (76, 77); MCR 17 
(85); MCR 18 (84); MCR 19 (82, 85); MCR 20 (75, 
76); MCR 21 (90); MCR 23 (72); MCR 27 (78); 
MCR 28 (72); MCR 29 (101); MCR 30 (82) 

162. Constantin Simion: MCR 28 (90) 
163. Constantin Tiron: MCR 21 (85); MCR 23 (47); 

MCR 29 (97) 
164. Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 

3 (128); MCR 5 (75); MCR 11 (66) 
165. Constantin Vaciu: MCR 26 (25) 
166. Constantina Hulea: MCR 14 (43) 
167. Constanța Abălașei Donosă: MCR 24 (22) 
168. Constanța Apostol: MCR 26 (73) 
169. Constanța Doina Spilca: MCR 23 (54) 
170. Corin Bianu: MCR 24 (60) 
171. Corina Dașoveanu: MCR 14 (23, 25); MCR 23 (31) 
172. Corina Dimitriu: MCR 6 (47); MCR 12 (24); MCR 

20 (36) 

173. Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 
10 (20); MCR 11(27) ; MCR 13 (25); MCR 21 (33); 
MCR 24 (149); MCR 25 (25, 136); MCR 26 (57); 
MCR 28 (37) 

174. Corina Junghiatu: MCR 18 (32) 
175. Corina Vasilache: MCR 5 (138) 
176. Corina Zupcau: MCR 19 (36); MCR 25 (65); MCR 

26 (18); MCR 31 (55) 
177. Cornel Galben: MCR 1 (23); MCR 2 (88; 89); MCR 

3 (68; 121); MCR 4 (102); MCR 5 (27; 84); MCR 6 
(15; 82); MCR 7-8 (131; 138); MCR 9 (67; 132; 
135); MCR 10 (10); MCR 12 (31; 98); MCR 13 (93, 
138); MCR 14 (51, 100, 127); MCR 16 (61); MCR 
17 (110); MCR 18 (92); MCR 19 (102); MCR 20 
(86, 117); MCR 21 (52, 99); MCR 22 (102); MCR 
23 (36, 91); MCR 24 (68, 149); MCR 25 (144); 
MCR 28 (39)  

178. Cornel Rodean: MCR 22 (78, 79) 
179. Cornel Udrea: MCR 3 (90); MCR 14 (51); MCR 21 

(62); MCR 22 (86); MCR 29 (96) 
180. Cornelia Ursu: MCR 1 (73); MCR 2 (64); MCR 4 

(94); MCR 5 (79); MCR 6 (73); MCR 9 (56); MCR 
10 (47); MCR 11 (47); MCR 17 (43); MCR 21 (81); 
MCR 22 (88); MCR 23 (61) MCR 25 (99); MCR 26 
(70); MCR 28 (53) 

181. Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16); MCR 17 (85); 
MCR 17 (90, 91); MCR 19 (91); MCR 27 (90) 

182. Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76) 
183. Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135) 

MCR 15 (13) 
184. Corneliu Costăchescu: MCR 24 (60) 
185. Corneliu Vasile: MCR 11 (61) 
186. Corneliu Văleanu: MCR 11 (87); MCR 12 (68); 

MCR 18 (79); MCR 19 (86); MCR 20 (79) 
187. Cornelius Drăgan: MCR 6 (48); MCR 10 (28); 

MCR 19 (37); MCR 27 (24); MCR 28 (21) 
188. Corrado de Bari: MCR 13 (17); MCR 19 (24) 
189. Cosmin Preda: MCR 1 (112); MCR 2 (121); MCR 3 

(98); MCR 4 (40); MCR 5 (15; 123); MCR 6 (115); 
MCR 7-8 (99); MCR 9 (30); MCR 14 (104); MCR 
15 (109); MCR 16 (92) 

190. Costache Plăcintă: MCR 7-8 (75; 79); MCR 12 (76; 
79); MCR 15 (92); MCR 18 (79); MCR 24 (63) 

191. Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 
(110); MCR 4 (131); MCR 7-8 (119); MCR 9 (118); 
MCR 11 (113); MCR 12 (117); MCR 13 (109); 
MCR 15 (74); MCR 16 (118); MCR 18 (98); MCR 
19 (112); MCR 20 (93); MCR 21 (38); MCR 22 
(111); MCR 23 (105); MCR 24 (89) 

192. Cristian Ovidiu Dinică: MCR 16 (36) 
193. Cristiana Sima: MCR 12 (37); MCR 16 (44) 
194. Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44) 
195. Cristina Mihai: MCR 1 (58) 
196. Cristina Ștefan: MCR 15 (27); MCR 16 (28); MCR 

24 (22); MCR 26 (26); MCR 29 (42) 
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197. Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 
11 (110); MCR 12 (45) 

198. Dan Căpruciu: MCR (84), MCR 22 (82); MCR 25 
(107); MCR 26 (74); MCR 28 (60); MCR 29 (93)  

199. Dan Decebal Gavrilescu: MCR 17 (98); MCR 18 
(95); MCR 19 (120); MCR 20 (102, 125) 

200. Dan Movileanu: MCR 18 (54) 
201. Dan Norea: MCR 4 (98); MCR 5 (82); MCR 15 

(98); MCR 29 (94) 
202. Dan Perșa: MCR 23 (32) 
203. Dan Puican: MCR 6 (128) 
204. Dan Ravaru: MCR 1 (131) 
205. Dan Teodor Dănilă: MCR 7-8 (73; 80); MCR 9 

(88); MCR 10 (94; 99); MCR 11 (77); MCR 12 
(78); MCR 14 (88); MCR 15 (95); MCR 17 (132); 
MCR 19 (88); MCR 20 (78) 

206. Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); 
MCR (25; 124); MCR 4 (43; 47); MCR 5 (15; 53; 
141); MCR 14 (57, 93); MCR 21 (67); MCR 24 
(51); MCR 27 (54); MCR 28 (121); MCR 30 (119) 

207. Dan Viță: MCR 18 (48) 
208. Dana Borcea: MCR 16 (36) 
209. Dana Zetu: MCR 2 (146) 
210. Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13) 
211. Daniel D Marin: MCR 30 (50) 
212. Daniel Darie: MCR 20 (90); MCR 21 (106) 
213. Daniel Luca: MCR 24 (58) 
214. Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64); MCR 15 (55); 

MCR 20 (56); MCR 27 (57) 
215. Daniel Samuel Petrilă: MCR 18 (52); MCR 20 (39); 

MCR 22 (42, 63); MCR 27 (32) 
216. Daniela Bârzu: MCR 16 (24); MCR 19 (39) 
217. Daniela Cattani Rusich: MCR 16 (18) 
218. Daniela Crăstănuș: MCR 28 (30) 
219. Daniela Forcos: MCR 25 (55); MCR 28 (25); MCR 

31 (34) 
220. Daniela Gîfu: MCR 21 (141); MCR 22 (144)  
221. Daniela Mărginean: MCR 24 (33) 
222. Daniela Mihăeș: MCR 23 (35) 
223. Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 

(53); MCR 7-8 (23); MCR 9 (41); MCR 10 (27); 
MCR 22 (46) 

224. Daniela Sorian: MCR 23 (33); MCR 30 (50) 
225. Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8 

(16; 17); MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13); MCR 11 
(22, 26); MCR 12 (14; 16) ; MCR 13 (15); MCR 14 
(13, 18); MCR 15 (22, 25); MCR 16 (14, 17); MCR 
17 (16, 19); MCR 18 (26); MCR 19 (21, 25); MCR 
20 (26); MCR 21 (18, 20); MCR 22 (20, 21); MCR 
23 (20, 23); MCR 25 (38, 50, 51); MCR 26 (13, 15); 
MCR 27 (19, 22); MCR 28 (16, 18); MCR 29 (29, 
31); MCR 30 (29, 32); MCR 31 (26, 29)  

226. Daniela Toma: MCR 11 (31); MCR 20 (37); MCR 
21 (47); MCR 27 (27) 

227. Daniele Gazzarin: MCR 15 (23) 
228. Daria Călugăru: MCR 17 (146) 

229. Denis Buican: MCR 10 (41) 
230. Denisa Lepădatu: MCR 21 (23) 
231. Diana Dumitraciuc: MCR 16 (35); MCR 17 (32) 
232. Doina Guriță: MCR 26 (29); MCR 29 (41) 
233. Doina Marinescu: MCR 15 (29); MCR 24 (20); 

MCR 31 (35)  
234. Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 

(67); MCR 7-8 (141); MCR 9 (54) ; MCR 13 (37, 
75, 76, 78) MCR 15 (15, 43); MCR 28 (58) 

235. Domenico Cavallo: MCR 30 (37) 
236. Domenico Giordano: MCR 16 (16); MCR 28 (18) 
237. Dorel Lazăr: MCR 5 (82) 
238. Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); 

MCR 3 (58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-
8 (75; 79; 81); MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96); MCR 
11 (93); MCR 12 (69; 70); MCR 13 (85, 86); MCR 
14 (80); MCR 15 (89); MCR 16 (74); MCR 17 (90); 
MCR 19 (84 87); MCR 20 (73); MCR 21 (79, 84, 
87); MCR 22 (80); MCR 23 (64); MCR 28 (52); 
MCR 29 (84); MCR 31 (80) 

239. Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 
(36)  

240. Dorin Nădrău: MCR 26 (81); MCR 27 (122); MCR 
28 (118); MCR 29 (133); MCR 30 (75) 

241. Dorin Pînzariu: MCR 2 (31) 
242. Dorina Carp Nenici: MCR 31 (49, 58) 
243. Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21); MCR 

11 (37); MCR 11 (59); MCR 14 (129); MCR 17 
(25); MCR 18 (56); MCR 27 (31); MCR 31 (51) 

244. Dorina Vârlan: MCR 18 (40) 
245. Doru Dinu Glăvan: MCR 16 (133); MCR 23 (150); 

MCR 24 (148) 
246. Doru Melnic: MCR 4 (48) 
247. Doru Ștefan Dăncuș: MCR 16 (22) 
248. Doru Tompea: MCR 1 (78) 
249. Dragoș Marcean: MCR 29 (111) 
250. Dragoș Olaru: MCR 13 (123) 
251. Dumitru Anghel: MCR 29 (86) 
252. Dumitru Brăneanu: MCR 1 (43); MCR 3 (19; 130); 

MCR 4 (79); MCR 5 (23); MCR 10 (30); MCR 13 
(8); MCR 16 (33); MCR 17 (34): MCR 23 (49, 87) 
MCR 25 (16, 67) 

253. Dumitru Gherghina: MCR 9 (125); MCR 11 (139) 
254. Dumitru Ichim: MCR 22 (31); MCR 24 (21); MCR 

31 (40)  
255. Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94); 

MCR 10 (97); MCR 13 (81); MCR 15 (96); MCR 
16 (81); MCR 17 (83, 86); MCR 19 (89); MCR 27 
(83); MCR 28 (59); MCR 29 (101, 102) 

256. Dumitru V. Marin: MCR 1 (5; 64; 66; 72; 110; 141; 
142; 144; 147; 150); MCR 2 (5; 48; 49; 50; 118; 
148; 149; 150; 154; 155); MCR 3 (5; 30; 31; 32; 96; 
132; 136; 138); MCR 4 (5; 55; 56; 58; 126; 139; 
142; 144; 145; 146) MCR 5 (5; 7; 19; 20; 30; 55; 
56; 66; 115; 144; 147; 148); MCR 6 (5; 19; 109; 
120; 121; 127; 130; 131; 132); MCR 7-8 (5; 35; 36; 
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37; 69; 91; 126; 128; 142; 144); MCR 9 (5; 50; 51; 
102; 123; 129; 142; 144; 145); MCR 10 (5; 39; 40; 
101; 123; 132; 142; 144; 145); MCR 11 (5; 42; 43; 
98; 120; 132; 150); MCR 12 (5; 34; 35; 82; 124; 
130; 142; 145; 146); MCR 13 (5; 35; 36, 89; 127, 
135, 148, 149, 150, 152); MCR 14 (5, 35, 36, 95, 
111, 112, 120, 122, 132, 134, 135); MCR 15 (5, 8, 
41, 101, 118, 120, 129, 133, 135, 136); MCR 16 (5, 
37, 86, 103, 110, 121, 128, 129, 132); MCR 17 (5, 
65, 94, 109, 117, 126, 134, 138, 140); MCR 18 (5, 
89, 103, 118, 135, 136, 139); MCR 19 (5, 95, 117, 
130, 138, 140); MCR 20 (5, 83, 100, 110, 113, 123, 
130, 145, 146, 152); MCR 21 (5, 92, 110, 115, 130); 
MCR 22 (5, 94, 116, 120, 133, 143); MCR 23 (5, 
73, 112, 116, 131, 140, 147); MCR 24 (5, 97, 102, 
128, 137); MCR 25 (5, 120, 122, 156); MCR 26 (5, 
77, 104, 107, 120, 125, 134, 137); MCR 27 (5, 93, 
115); MCR 28 (5, 85, 94, 107, 109, 115, 122, 132); 
MCR 29 (5, 72, 108, 129, 148); MCR 30 (5, 23, 86, 
109, 118, 123, 137); MCR 31 (5, 85, 108, 125, 142)   

257. Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) ; MCR 13 (75); 
MCR 15 (96); MCR 16 (79); MCR 20 (78) 

258. Edmund Burke: MCR 5 (135) 
259. Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91) 
260. Efim Tarlapan: MCR 25 (102) 
261. Elena Agapi: MCR 25 (56) 
262. Elena Buică: MCR 14 (40); MCR 30 (102) 
263. Elena Buzatu: MCR 6 (70) 
264. Elena Gatea: MCR 23 (48) 
265. Elena Hanganu: MCR 17 (139) 
266. Elena Leica: MCR 15 (28) 
267. Elena Leonte: MCR 2 (147); MCR 30 (72) 
268. Elena Lucia Spătariu Tudose: MCR 27 (36); MCR 

28 (32) 
269. Elena Mândru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 

6 (95); MCR 9 (55); MCR 10 (98; 99; 100); MCR 
11 (94); MCR 13 (83); MCR 15 (97, 99); MCR 16 
(81); MCR 17 (33, 85, 91) 

270. Elena Mihalachi: MCR 9 (45) 
271. Elena Mirca: MCR 16 (36) 
272. Elena Olariu: MCR 29 (58) 
273. Elena Podoleanu: MCR 30 (125) 
274. Eleonora Cărcăleanu: MCR 3 (65) 
275. Eleonora Stamate: MCR 18 (36) 
276. Eliada Scorțaru: MCR 11 (81); MCR 12 (79); MCR 

14 (86); MCR 15 (94); MCR 19 (86) 
277. Elis Râpeanu: MCR 12 (78); MCR 24 (61); MCR 25 

(76); MCR 26 (73) 
278. Eliza Roha: MCR 25 (139) 
279. Ella Poenaru: MCR 22 (37); MCR 24 (23) 
280. Emanuel Pătrăsciou: MCR 17 (35); MCR 22 (29) 
281. Emanuela Bușoi: MCR 13 (26); MCR 19 (38) 
282. Emanuela Gentilini: MCR 27 (21) 
283. Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18) 
284. Emil Cioran: MCR 5 (125) 
285. Emil Gnatenco: MCR 1 (45) 

286. Emil Ianuș: MCR 12 (79); MCR 14 (84); MCR 25 
(105) 

287. Emil Iulian Sude: MCR 19 (40) 
288. Emil Șain: MCR 25 (103) 
289. Emilia Amariei: (32); MCR 20 (41) 
290. Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19) 
291. Emilian Marcu: MCR 1 (53); MCR 26 (30); MCR 

29 (40) 
292. Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141) 
293. Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99); MCR 15 

(91, 92); MCR 18 (79) 
294. Enza Armiento: MCR 16 (19); MCR 31 (36) 
295. Erika Bloj: MCR 20 (31); MCR 24 (24) 
296. Eugen Albu: MCR 26 (74); MCR 27 (84); MCR 29 

(87) 
297. Eugen Coța: MCR 25 (102) 
298. Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); 

MCR 4 (47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); 
MCR 7-8 (74); MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94); 
MCR 11 (41; 81; 85; 90); MCR 12 (72); MCR 12 
(75); MCR 13 (83); MCR 14 (82, 83) MCR 15 (8, 
90, 91); MCR 16 (70, 71, 72, 74 78); MCR 17 (46, 
92); MCR 18 (78, 80, 81); MCR 19 (82, 83); MCR 
20 (72, 74); MCR 21 (83, 88); MCR 23 (68, 70); 
MCR 25 (105, 106); MCR 27 (76); MCR 28 (67); 
MCR 29 (85, 87); MCR 30 (79); MCR 31 (76, 77, 
80) 

299. Eugen Enciu: MCR 5 (42) 
300. Eugen Pop: MCR 25 (102); MCR 29 (87) 
301. Eugen Verman: MCR 9 (109) 
302. Eugenia Mihu: MCR 27 (50) 
303. Eugenia Pavel; MCR 27 (81) 
304. Evra Gart: MCR 13 (68, 74); MCR 22 (39) 
305. Florentin Sorescu: MCR 18 (41); MCR 22 (43) 
306. Florentina Alexandra Oprea: MCR 30 (127) 
307. Florentina Anghel: MCR 18 (85); MCR 27 (80) 
308. Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23) 
309. Florentina Niță: MCR 23 (29) 
310. Florentina Stanciu: MCR 2 (33) ; MCR 13 (62) 
311. Florian Banu: MCR 12 (110); MCR 13 (119) 
312. Florin Alexandru Stana: MCR 29 (118) 
313. Florin Buraga: MCR 4 (80) 
314. Florin Dochia: MCR 26 (26); MCR 29 (40) 
315. Florin Golban: MCR 14 (20,21, 60) 
316. Florin Haidamac: MCR 5 (59) 
317. Florin Rotaru: MCR 4 (38) 
318. Florina Dinescu: MCR 2 (104); MCR 22 (89); MCR 

23 (67) MCR 25 (104); MCR 26 (73); MCR 29 (93) 
319. Florina Emilia Pîncotan: MCR 26 (43) 
320. Florina Vulpoi: MCR 23 (37) 
321. Florinela Rusu: MCR 26 (48) 
322. Francesca Otupacca: MCR 12 (15) 
323. Francesca Semeraro: MCR 14 (14) 
324. Francesco Destro: MCR 30 (37) 
325. Francesco Troili: MCR 10 (14) 
326. Franco De Angelis: MCR 22 (21); MCR 29 (31) 
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327. Gabi Schuster: MCR 23 (34) 
328. Gabor Iancu: MCR 22 (25) 
329. Gabriel Gherbăluță: MCR 24 (25) 
330. Gabriel Teodorescu: MCR 30 (97) 
331. Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); 

MCR 4 (26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8 
(29); MCR 9 (33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137); 
MCR 11 (32; 62; 102); MCR 12 (25; 58) ; MCR 13 
(20; 27) ; MCR 14 (12, 20, 27, 65); MCR 15 (26, 
30, 38, 72); MCR 16 (20, 30, 35, 58); MCR 17 (20, 
30, 38); MCR 18 (27, 32, 51, 69); MCR 19 (26, 31, 
41, 71); MCR 20 (13, 27, 35, 42); MCR 21 (22, 24); 
MCR 22 (30); MCR 23 (30, 46); MCR 24 (24, 108, 
139); MCR 25 (28, 57); MCR 26 (25, 35, 41, 49, 
63); MCR 27 (28, 41,48, 71); MCR 28 (28, 34); 
MCR 28 (42); MCR 29 (34, 38, 50); MCR 30 (40, 
54, 60, 125); MCR 31 (30, 36, 58, 66) 

332. Gabriela Căluțiu Sonnenberg: MCR 2 (95); MCR 3 
(27); MCR 4 (75) 

333. Gabriela Cucinschi: MCR 2 (9; 59; 67); MCR 4 (38; 
87; 94); MCR 5 (19; 44; 74; 80; 135); MCR 6 (9; 
13; 80); MCR 7-8 (8; 68; 104); MCR 9 (97); MCR 
12 (95) 

334. Gabriela G. Groza: MCR 26 (73) 
335. Gabriela Garlonta: MCR 14 (26) 
336. Gabriela Verban: MCR 23 (8) 
337. Gabriella Cozzani: MCR 12 (18); MCR 27 (20) 
338. Gavril Iosif Sinai: MCR 19 (42); MCR 27 (31) 
339. Gavril Moisă: MCR 25 (102); MCR 26 (72); MCR 

29 (97) 
340. Gela Enea: MCR 7-8 (27); MCR 28 (22) 
341. Gelu Dragoș: MCR 25 (66) 
342. Geo Galetaru: MCR 17 (21) 
343. Geo Olteanu: MCR 25 (105); MCR 26 (76) 
344. Geo Vasile: MCR 17 (63); MCR 19 (27); MCR 30 

(51) 
345. Georg Barth: MCR 6 (123); MCR 20 (12); MCR 23 

(150); MCR 25 (34, 151) 
346. George Adrian Itoafă: MCR 28 (35); MCR 29 

(103); MCR 30 (100) 
347. George Bacovia: MCR 28 (62) 
348. George Călin: MCR 13 (28) 
349. George Călinescu: MCR 7-8 (51) 
350. George Corbu: MCR 11 (38; 39); MCR 20 (81); 

MCR 24 (60); MCR 25 (104); MCR 26 (74) 
351. George Echim: MCR 5 (41) 
352. George Filip: MCR 14 (29); MCR 15 (138); MCR 

16 (130); MCR 17 (141, 147); MCR 21 (139); MCR 
22 (140); MCR 23 (144); MCR 24 (142); MCR 25 
(148); MCR 26 (131); MCR 27 (136); MCR 28 
(126); MCR 29 (142); MCR 30 (131); MCR 31 
(136) 

353. George Geafir: MCR 6 (74) 
354. George Lesnea: MCR 21 (9) 
355. George Leteanu: MCR 1 (49; 53) 

356. George Petrone: MCR 2 (70); MCR 30 (81, 82); 
MCR 31 (78) 

357. George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74); MCR 
16 (38); MCR 22 (83); MCR 23 (72) 

358. George Stănciulescu: MCR 16 (115) 
359. George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 

(100); MCR 7-8 (82); MCR 12 (96); MCR 18 (116); 
MCR 20 (62) 

360. George Tei: MCR 25 (69) 
361. George Zarafu: MCR 24 (61) 
362. Georgeta Paula Dimitriu: MCR 5 (16; 99); MCR 7-8 

(75); MCR 9 (84; 90; 92; 93); MCR 10 (94); MCR 
11 (79; 80; 84; 86); MCR 12 (71; 73); MCR 13 (81); 
MCR 14 (81, 82, 85); MCR 15 (88); MCR 16 (73, 
77, 78); MCR 17 (85); MCR 18 (79); MCR 19 (86); 
MCR 20 (79); MCR 21 (82); MCR 22 (81, 84); 
MCR 23 (63); MCR 24 (62); MCR 25 (103); MCR 
28 (60); MCR 30 (82); MCR 31 (82puiu) 

363. Georgeta Popovici Strat: MCR 3 (39); MCR 29 (51) 
364. Georgeta Resteman: MCR 1 (37); MCR 2 (32); 

MCR 3 (11; 23); MCR 5 (51); MCR 6 (103); MCR 
9 (47)  

365. Georgeta Vatavu: MCR 18 (77); MCR 24 (62) 
366. Georgiana Laura Gheorghe: MCR 15 (33); MCR 17 

(36); MCR 19 (57); MCR 21 (28) 
367. Georgiana-Elena Șușnea: MCR 30 (126)  
368. Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-

8 (118) 
369. Gheorghe Bălăceanu: MCR 1 (104); MCR 2 (92); 

MCR 4 (49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); 
MCR 7-8 (73; 79; 80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 
10 (98); MCR 11 (80; 85; 87); MCR 12 (72; 74) ; 
MCR 13 (10, 77); MCR 14 (81, 83, 85); MCR 15 
(88, 90); MCR 16 (70, 76); MCR 17 (88); MCR 19 
(99); MCR 20 (72); MCR 21 (81, 87); MCR 22 
(87); MCR 23 (63, 82); MCR 28 (55); MCR 29 
(96); MCR 30 (78, 81, 82); MCR 31 (77) 

370. Gheorghe Bâlici: MCR 12 (78); MCR 15 (97); 
MCR 16 (77); MCR 25 (104, 107) 

371. Gheorghe Clapa: MCR 1 (138); MCR 15 (61) 
372. Gheorghe Constantinescu: MCR 29 (95) 
373. Gheorghe Dan Recheșan: MCR 18 (42) 
374. Gheorghe Gurău: MCR 2 (96); MCR 27 (81) 
375. Gheorghe Ifrim: MCR 12 (33) 
376. Gheorghe Liteanu: MCR 25 (41) 
377. Gheorghe Mustață: MCR 4 (86) 
378. Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33) 
379. Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 

(88) 
380. Gheorghe Sion: MCR 1 (57) 
381. Gheorghe Vasilache: MCR 2 (42); MCR 5 (138); 

MCR 9 (140); MCR 10 (139); MCR 11 (145) 
382. Gheorghița Daniela Slapciu: MCR 13 (32) 
383. Gherghina Tofan: MCR 23 (39) 
384. Giacomo Martinelli: MCR 10 (16) 
385. Gina Zaharia: MCR 12 (20); MCR 23 (40) 
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386. Gio Evan: MCR 31 (37) 
387. Giovanni De Tommaso: MCR 19 (22)   
388. Girel Barbu: MCR 2 (76); MCR 19 (43); MCR 29 

(35); MCR 30 (33); MCR 31 (38) 
389. Giuseppe Buro: MCR 6 (35); MCR 28 (17) 
390. Giuseppe Genovese: MCR 19 (25) 
391. Gregorio Costa: MCR 11(25) 
392. Grigore Chitul: MCR 23 (69) 
393. Grigore Codrescu: MCR 2 (87) 
394. Grigore Marian Dobreanu: MCR 29 (93) 
395. Grigore Moisil: MCR 5 (82) 
396. Grigore Vieru: MCR 1 (57); MCR 25 (59) 
397. Gruia Novac: MCR 3 (102) 
398. Hans Kelsen: MCR 6 (78) 
399. Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 

(88) 
400. Heinrich Heine: MCR 2 (84) 
401. Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44) 
402. Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28); MCR 16 

(32) 
403. Ibrahim Al Najim: MCR 17 (20); MCR 20 (27) 
404. Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44) 
405. Ica Ungureanu: MCR 26 (73) 
406. Ifrim Tarlapan: MCR 12 (78) 
407. Iftene Cioriciu: MCR 12 (23) 
408. Ilarie Voronca: MCR 27 (76) 
409. Ildiko Șerban: MCR 20 (91); MCR 21 (25); MCR 

22 (90); MCR 23 (41); MCR 27 (24); MCR 30 (45); 
MCR 31 (39) 

410. Ileana Vlădușel: MCR 27 (49) 
411. Iliade Breb: MCR 22 (79) 
412. Ilie Serediuc: MCR 24 (79); MCR 29 (114); MCR 

30 (93) 
413. Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99); MCR 13 (87) 
414. Ioan Baban: MCR 1 (24; 48); MCR 2 (22); MCR 3 

(7; 83); MCR 4 (25; 63); MCR 5 (21;32); MCR 6 
(42); MCR 7-8 (42) 

415. Ioan Dănilă: MCR 1 (22); MCR 2 (37); MCR 3 (26; 
29); MCR 4 (45; 50); MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); 
MCR 9 (138) MCR 10 (126; 141); MCR 11 (149); 
MCR 12 (141); MCR 13 (147); MCR 14 (131) 
MCR 15 (12, 130, 132); MCR 16 (120); MCR 18 
(134); MCR 19 (77, 137); MCR 20 (129); MCR 21 
(129); MCR 22 (132); MCR 23 (129, 136, 142); 
MCR 24 (135, 149); MCR 25 (25, 146); MCR 26 
(129); MCR 27 (113, 34); MCR 28 (125); MCR 29 
(141); MCR 30 (130); MCR 31 (135) 

416. Ioan Diviza: MCR 12 (78); MCR 15 (97, 98) 
417. Ioan Emil Hapca: MCR 22 (32) 
418. Ioan Enache: MCR 1 (50) 
419. Ioan Fârte: MCR 22 (82); MCR 29 (93) 
420. Ioan Frențescu: MCR 12 (71); MCR 14 (86); MCR 

18 (79, 81); MCR 24 (63); MCR 31 (81) 
421. Ioan Gligor Stopița: MCR 10 (93; 94; 98); MCR 14 

(87); MCR 15 (94); MCR 21 (26); MCR 22 (83, 89) 

422. Ioan Hodaș: MCR 2 (107); MCR 4 (115); MCR 5 
(16); MCR 6 (101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 
95); MCR 12 (80); MCR 13 (77); MCR 14 (88, 89); 
MCR 15 (95); MCR 16 (73); MCR 17 (85); MCR 
19 (84, 93); MCR 27 (91); MCR 28 (61); MCR 29 
(90) 

423. Ioan Holban: MCR 15 (57) 
424. Ioan Maftei - Buhăiești: MCR 4 (34); MCR 6 (95); 

MCR 9 (92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); 
MCR 12 (69); MCR 14 (86); MCR 15 (95); MCR 
16 (74, 78); MCR 19 (88); MCR 21 (88); MCR 22 
(82); MCR 29 (99); MCR 30 (81) 

425. Ioan Mâcnea Vetrișanu: MCR 5 (117); MCR 6 
(113); MCR 7-8 (97); MCR 9 (34) 

426. Ioan Miclău Gepianu: MCR 27 (43) 
427. Ioan Mihăilă: MCR 15 (96) 
428. Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74); MCR 10 (94); 

MCR 12 (76); MCR 14 (88); MCR 22 (81) 
429. Ioan Negoiță: MCR 6 (95); MCR 7-8 (80); MCR 11 

(81); MCR 15 (97); MCR 17 (87); MCR 19 (85) 
430. Ioan Petre Gârda: MCR 1 (108); MCR 22 (89) 
431. Ioan Pop: MCR 26 (74) 
432. Ioan Scurtu: MCR 7-8 (47) 
433. Ioan Slavici MCR 6 (10); MCR 7-8 (118) 
434. Ioan Șiman: MCR 23 (62, 63, 69); MCR 24 (65); 

MCR 26 (76); MCR 29 (93) 
435. Ioan Târziman: MCR 24 (62); MCR 25 (102) 
436. Ioan Toderașcu: MCR 2 (111); MCR 3 (54); MCR 4 

(98); MCR 16 (77); MCR 18 (77); MCR 21 (85); 
MCR 24 (63); MCR 25 (104) 

437. Ioan Zaharia: MCR 12 (68; 79); MCR 14 (81, 83); 
MCR 18 (79); MCR 20 (79) 

438. Ioana Burghel: MCR 10 (29); MCR 17 (27); MCR 
24 (26); MCR 28 (24) 

439. Ioana Gruia: MCR 18 (35) 
440. Ion A. Basarabescu: MCR 27 (81) 
441. Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97); MCR 11 

(78; 83); MCR 14 (83, 84); MCR 15 (93); MCR 16 
(72); MCR 18 (80) 

442. Ion Corbu: MCR 27 (59) 
443. Ion Dumbravă; MCR 21 (29) 
444. Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); 

MCR 7-(106) ; MCR 13 (11, 95); MCR 22 (124) 
445. Ion Hagiu: MCR 2 (59) 
446. Ion Haineș: MCR 25 (132) 
447. Ion Holban: MCR 25 (113) 
448. Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49) 
449. Ion Marinescu: MCR 25 (100) 
450. Ion Minulescu: MCR 26 (72) 
451. Ion Moraru: MCR 15 (98) 
452. Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); 

MCR 3 (118); MCR 4 (59); MCR 5 (91); MCR 6 
(83); MCR 9 (72) ; MCR 13 (47); MCR 16 (47); 
MCR 23 (150) 

453. Ion Prăjișteanu: MCR 4 (39); MCR 6 (54); MCR 9 
(32); MCR 26 (32); MCR 29 (42) 
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454. Ion Răileanu: MCR 18 (55) 
455. Ion Ruse: MCR 29 (94) 
456. Ion Târziman: MCR 25 (102) 
457. Ion Țoanță: MCR 19 (29) 
458. Ion Vișan: MCR 7-8 (55) 
459. Ion Zaharia: MCR 7-8 (79); MCR 11 (81); MCR 15 

(93); MCR 19 (88) 
460. Ionel Bota: MCR 20 (52) 
461. Ionel Cucoș: MCR 7-8 (74); MCR 20 (77); MCR 22 

(81) 
462. Ionel Iacob - Bencei: MCR 2 (67); MCR 25 (103); 

MCR 26 (75); MCR 27 (79) 
463. Ionel Miron: MCR 1 (85); MCR 2 (69); MCR 3 (49; 

51); MCR 5 (14; 71); MCR 6 (72); MCR 7-8 (40); 
MCR 25 (36) 

464. Ionel Necula: MCR 29 (73) 
465. Ionel Pintilii: MCR 21 (61); MCR 29 (79) 
466. Ionel Teodoreanu: MCR 29 (85) 
467. Ionela Stroe: MCR 24 (37) 
468. Ionica Bandrabur: MCR 28 (31) 
469. Ionuț Calotă: MCR 11 (33); MCR 20 (43); MCR 27 

(33) 
470. Ionuț Daniel Țuca: MCR 28 (63); MCR 29 (94) 
471. Ionuț Horeanu: MCR 1 (86); MCR 2 (55); MCR 22 

(51) 
472. Ionuț Pande: MCR 31 (48) 
473. Iordan Datcu: MCR 7-8 (130) 
474. Irene Postolache: MCR 22 (92) 
475. Irina Anghel: MCR 5 (142) 
476. Irina Floriana Alexandrescu: MCR 20 (34); MCR 22 

(27); MCR 23 (44); MCR 30 (35); MCR 31 (41) 
477. Irina Lucia Mihalca: MCR 18 (32); MCR 19 (45) 
478. Isabela Brănescu: MCR 17 (39) 
479. Isabella Monica Manole: MCR 18 (43) 
480. Ispas Fețeanu: MCR 29 (92) 
481. Iulia Pârvu: MCR 26 (45) 
482. Iulia Toma: MCR 11 (34); MCR 20 (44) 
483. Iulian Bostan: MCR 24 (64) 
484. Iurie Brașoveanu: MCR 22 (33) 
485. Jan Buchman: MCR 11 (85); MCR 16 (71, 73, 78); 

MCR 19 (90); MCR 23 (62); MCR 25 (100) 
486. Jana Cosma Sălăvăstru: MCR 12 (33) 
487. Janet Nică: MCR 13 (82); MCR 15 (98); MCR 17 

(82); MCR 18 (83); MCR 27 (77, 81); MCR 28 
(72); MCR 29 (93) 

488. Jean Vasile David: MCR 16 (123); MCR 20 (134) 
489. Jean-Paul Malfatti: MCR 26 (14) 
490. Jenică Rusu: MCR 30 (122) 
491. Johannes Vermeer MCR 28 (19) 
492. Julien Benda: MCR 6 (54) 
493. Laura Barbu: MCR 25 (55); MCR 26 (24)  
494. Laura Schussmann: MCR 20 (33) 
495. Laurențiu Chiriac: MCR 1 (123); MCR 2 (128); 

MCR 3 (106); MCR 4 (127); MCR 5 (18; 128); 
MCR 6 (26); MCR 7-8 (112); MCR 10 (121); MCR 

12 (105); MCR 13 (116); MCR 14 (108); MCR 18 
(58) 

496. Laurențiu Ghiță: MCR 10 (26); MCR 15 (98); MCR 
21 (132); MCR 29 (100) 

497. Lavinia Elena Niculicea: MCR 26 (27) 
498. Lavinia Huțișoru Dumitriu: MCR 7-8 (31) 
499. Lăcrămioara Constantin: MCR 14 (43) 
500. Lăcrămioara Iolandina Ivan: MCR 31 (54) 
501. Lăcrămioara Maricica Niță: MCR 25 (58) 
502. Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25) 
503. Letiția Oprișan: MCR 6 (114); MCR 7-8 (13; 49; 

101); MCR 9 (18; 24; 108); MCR 12 (65; 100; 144); 
MCR 14 (52, 73); MCR 15 (44) 

504. Letiția Vladislav: MCR 17 (22); MCR 23 (34); 
MCR 30 (34) 

505. Lia Drăgan: MCR 22 (38) 
506. Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31) 
507. Lică Pavel: MCR 4 (48); MCR 9 (94); MCR 17 (83, 

84); MCR 27 (81); MCR 28 (64); MCR 29 (93) 
508. Licia Sansone: MCR 30 (30) 
509. Lidia Popa: MCR 25 (60) 
510. Lili Goga: MCR 28 (21); MCR 31 (53) 
511. Liliana Liciu: MCR 24 (31) 
512. Liliana Moldovan: MCR 26 (123) 
513. Livia Ciupercă: MCR 12 (134) 
514. Liviu Apetroaie: MCR 1 (52) 
515. Liviu Călcâi: MCR 11 (80); MCR 15 (94); MCR 19 

(88); MCR 24 (61, 62) 
516. Liviu Dejeu: MCR 10 (69) 
517. Liviu Kaiter: MCR 16 (81, 83, 84); MCR 18 (82); 

MCR 28 (71) 
518. Liviu Mățăoanu: MCR 19 (44) 
519. Liviu Sergiu Manolache: MCR 17 (87) 
520. Lo Monaco Rita: MCR 25 (51) 
521. Loredana Dănilă: MCR 5 (39) 
522. Loredana Ursu: MCR 31 (55) 
523. Lucia Barbu: MCR 26 (44) 
524. Lucian - Valeriu Lefter: MCR 1 (127) 
525. Lucian Blaga: MCR 28 (56) 
526. Lucian Brad: MCR 2 (146); MCR 3 (123) 
527. Lucian Dumbravă: MCR 5 (40); MCR 7-8 (22; 

105); MCR 10 (42); MCR 11 (103; 104); MCR 12 
(21; 93) ; MCR 13 (23); MCR 14 (30, 103); MCR 
19 (101); MCR 21 (22); MCR 25 (152); MCR 27 
(42, 96); MCR 31 (30) 

528. Lucian Ioniță: MCR 27 (35) 
529. Lucian Mănăilescu: MCR 24 (64, 65) MCR 25 

(104); MCR 26 (72) 
530. Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56) 
531. Lucian Victor Bota: MCR 19 (46) 
532. Lucian Zeev Herșcovici: MCR 13 (56); MCR 14 

(62) 
533. Lucreția Băluță: MCR 10 (54) 
534. Ludovic Bassarab: MCR 28 (96) 
535. Ludovic Hențiu: MCR 4 (68) 
536. Luigi Cabano: MCR 11(23) 
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537. Luigi Pagano: MCR 25 (52) 
538. Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14); MCR 21 (20) 
539. Luminița Ciobanu: MCR 18 (33); MCR 24 (23)  
540. Luminița Scotnotis: MCR 1 (42) 
541. Madeleine Davidshon: MCR 2 (101); MCR 18 (80, 

81) 
542. Magdalena Brătescu MCR 6 (12); MCR 10 (57); 

MCR 11 (53) 
543. Manuela Cerasela Jerlaianu: MCR 26 (47) 
544. Manuela Magi: MCR 23 (21) 
545. Manuela Pana: MCR 15 (27); MCR 24 (76); MCR 

26 (31); MCR 28 (20); MCR 30 (52) 
546. Mapi: MCR 9 (26); MCR 14 (17) 
547. Marcel Miron: MCR 22 (44) 
548. Marcel Proca: MCR 1 (132) 
549. Marcel Vișa: MCR 16 (21); MCR 17 (37); MCR 28 

(24) 
550. Margareta Faifer: MCR 15 (91); MCR 22 (87, 88, 

89); MCR 26 (70) 
551. Maria Beatrice Surugiu: MCR 19 (109) 
552. Maria Cozma: MCR 1 (69) 
553. Maria Diana Popescu: MCR 1 (93); MCR 2 (90); 

MCR 3 (74); MCR 4 (106); MCR 5 (95); MCR 6 
(90); MCR 7-8 (70) 

554. Maria Margareta Labiș: MCR 24 (39) 
555. Maria Paraschiv: MCR 21 (103) 
556. Maria Rosa Di Donna: MCR 17 (18) 
557. Marian Dobreanu: MCR 24 (64); MCR 27 (87)  
558. Marian Malciu: MCR 4 (49) 
559. Marian Popescu: MCR 25 (102); MCR 29 (90) 
560. Marian Vișescu: MCR 26 (37) 
561. Mariana Moga: MCR 23 (37) 
562. Mariana Velisar Codrescu: MCR 30 (89) 
563. Marianeve Casciello: MCR 9 (28) 
564. Marieta Gîmbuță: MCR 25 (40) 
565. Marietta Matei: MCR 29 (65) 
566. Marilena Apostu: MCR 17 (26); MCR 23 (41) 
567. Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 

(38); MCR 10 (22); MCR 15 (40) 
568. Marin Rada: MCR 24 (26); MCR 31 (42) 
569. Marinel Gîlcă: MCR 7-8 (48); MCR 17 (102) 
570. Marinella Manca: MCR 12 (17) 
571. Marioara Vișan: MCR 22 (34) 
572. Marius Coge: MCR 2 (96) 
573. Marius Ganea: MCR 12 (26) 
574. Marius Nițică: MCR 1 (46) 
575. Marius Tiba: MCR 12 (73) 
576. Marta Zirulia: MCR 9 (27) 
577. Martha Eșanu: MCR 4 (14); MCR 5 (69); MCR 6 

(28); MCR 9 (64); MCR 10 (135); MCR 11 (10); 
MCR 12 (138); MCR 17 (136); MCR 18 (107, 130); 
MCR 19 (132); MCR 20 (108, 114, 140); MCR 21 
(65, 136); MCR 22 (122, 137, 139); MCR 23 (119, 
134, 137); MCR 24 (46, 100, 106); MCR 25 (126); 
MCR 26 (54, 65, 121); MCR 27 (118, 120); MCR 

29 (63, 68, 138); MCR 30 (21, 112, 115, 128); MCR 
31 (24, 61, 106, 110, 116) 

578. Marzia Manzoni: MCR 23 (23) 
579. Massimo Cistaro: MCR 6 (34) 
580. Massimo Ronco: MCR 6 (38); MCR 21 (21) 
581. Matei Vișniec: MCR 30 (45) 
582. Matthew Prior: MCR 7-8 (64) 
583. Maurizio Sorrentino: MCR 11(24) 
584. Max Ponte: MCR 19 (31); MCR 25 (58); MCR 26 

(28); MCR 29 (45); MCR 30 (39) 
585. Maya Angelou: MCR 5 (90) 
586. Mălina Scânteie: MCR 30 (127) 
587. Melania Rusu Caragioiu: MCR 24 (40); MCR 26 

(38, 127); MCR 27 (44); MCR 30 (85); MCR 31 
(97) 

588. Menachem Falek: MCR 6 (49) 
589. Michelina Giannittelli: MCR 6 (35) 
590. Michelle Milo: MCR 25 (52) 
591. Mihaela Aionesei: MCR 12 (30) 
592. Mihaela Avram: MCR 18 (57) 
593. Mihaela Băbușanu: MCR 1 (33); MCR 2 (45); MCR 

7-8 (135) ; MCR 13 (22); MCR 18 (66); MCR 20 
(57); MCR 23 (42, 52); MCR 25 (26); MCR 29 
(52); MCR 31 (118)  

594. Mihaela Grădinariu: MCR 26 (27); MCR 29 (41) 
595. Mihaela Gudană: MCR 18 (33, 44); MCR 24 (25); 

MCR 31 (52) 
596. Mihaela Hura: MCR 24 (27) 
597. Mihaela Kerestely: MCR 26 (73) 
598. Mihaela Lupu: MCR 12 (148) 
599. Mihaela Meravei: MCR 19 (47); MCR 27 (26) 
600. Mihaela Poduț Ienuțaș: MCR 29 (54) 
601. Mihaela Sandu: MCR 17 (139) 
602. Mihai Apostu: MCR 1 (32); MCR 2 (21); MCR 5 

(31); MCR 6 (41); MCR 7-8 (33); MCR 16 (60); 
MCR 18 (68): MCR 23 (50) 

603. Mihai Batog Bujeniță: MCR 1 (15; 73; 97); MCR 2 
(7; 64; 93); MCR 3 (8; 61; 79); MCR 4 (8; 48; 108) 
MCR 5 (10; 101); MCR 6 (68; 79; 94; 95; 97); 
MCR 7-8 (59; 76); MCR 9 (86; 87); MCR 10 (31; 
59; 88; 92; 94); MCR 11 (49; 75; 81; 96); MCR 12 
(54; 66; 75; 79) ; MCR 13 (9; 70); MCR 14 (54; 
77); MCR 15 (11, 87, 91, 93); MCR 16 (69, 77); 
MCR 17 (13, 81, 84); MCR 18 (75, 76, 77, 78); 
MCR 19 (59, 78); MCR 20 (12, 69, 71); MCR 21 
(27, 68, 72); MCR 22 (73); MCR 23 (58); MCR 24 
(60, 61, 84, 146, 149); MCR 25 (34, 83, 96, 101, 
104); MCR 26 (51, 69, 74, 75); MCR 27 (52, 72); 
MCR 28 (48); MCR 29 (25, 77, 99, 100, 121); MCR 
30 (15, 57); MCR 31 (74, 91, 112) 

604. Mihai Caba: MCR 1 (27); MCR 2 (61); MCR 4 
(81); MCR 5 (34; 126); MCR 6 (116); MCR 7-8 
(12); MCR 9 (22; 92; 93); MCR 10 (7; 100; 115); 
MCR 11 (20; 83; 142); MCR 12 (76; 137) ; MCR 13 
(76, 78, 79, 112); MCR 15 (47, 96, 97, 99); MCR 16 
(81, 83); MCR 17 (53, 83, 89); MCR 18 (85); MCR 
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19 (14, 73, 90, 92); MCR 20 (22, 120, 137); MCR 
21 (90, 125, 138); MCR 22 (17); MCR 23 (16, 69, 
70 149); MCR 24 (66, 121, 146, 148); MCR 25 
(41); MCR 27 (85, 88); MCR 28 (58); MCR 29 
(102, 134); MCR 30 (68, 104); MCR 31 (113) 

605. Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19) 
606. Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83) 
607. Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79); MCR 14 

(90); MCR 18 (77); MCR 20 (79); MCR 21 (88); 
MCR 24 (61); MCR 25 (102, 105); MCR 31 (77) 

608. Mihai Cristian Pârvu: MCR 24 (80) 
609. Mihai Danielescu: MCR 24 (65) 
610. Mihai Emilian Mancaș: MCR 28 (88) 
611. Mihai Eminescu: MCR 29 (86) 
612. Mihai Frunză: MCR 16 (80); MCR 23 (66); MCR 

27 (82); MCR 28 (69) 
613. Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 

(48; 49; 114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); 
MCR 9 (89; 91; 91); MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 
(77; 94); MCR 12 (69; 70; 71; 74); MCR 13 (76, 
78); MCR 14 (42); MCR 15 (88, 90); MCR 16 (70, 
79); MCR 17 (84); MCR 20 (72, 73, 75); MCR 21 
(76); MCR 21 (86); MCR 22 (79); MCR 23 (69); 
MCR 27 (85); MCR 28 (54); MCR 29 (101); MCR 
30 (78, 81); MCR 31 (76, 77) 

614. Mihai Marian: MCR 18 (34) 
615. Mihai Miron: MCR 9 (70); MCR 24 (111); MCR 25 

(20) 
616. Mihai Moleșag: MCR 27 (89); MCR 28 (71) 
617. Mihai Neamțu: MCR 12 (104) 
618. Mihai Sălcuțan: MCR 3 (87); MCR 4 (117); MCR 

10 (63); MCR 13 (107); MCR 25 (104); MCR 26 
(74); MCR 29 (93) 

619. Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100); 
MCR 12 (76); MCR 13 (80); MCR 15 (90, 91, 95); 
MCR 16 (77, 82); MCR 17 (88); MCR 21 (88, 90); 
MCR 22 (81, 89); MCR 28 (59) 

620. Mihai Sultana Vicol: MCR 31 (52) 
621. Mihai Ștefaniu: MCR 18 (49) 
622. Mihai Teognoste: MCR 25; MCR 29 (92)  
623. Mihail Coandă: MCR 29 (36) 
624. Mimma Pascazio MCR 6 (33); MCR 15 (23); MCR 

22 (23) 
625. Mioara Băluță: MCR 19 (30) 
626. Mircea Botiș: MCR 13 (61); MCR 16 (98); MCR 17 

(58) 
627. Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104); MCR 26 (72) 
628. Mircea Cojocaru: MCR 18 (53) 
629. Mircea Coloșensco: MCR 12 (48) 
630. Mircea Daroși: MCR 30 (62) 
631. Mircea Dorin Istrate: MCR 27 (47); MCR 30 (53); 

MCR 31 (47) 
632. Mircea Eliade: MCR 7-8 (60) 
633. Mircea Ionescu-Quintus: MCR 27 (81); MCR 28 

(51, 52) 
634. Mircea Istrătucă: MCR 19 (67) 

635. Mircea Naghiu: MCR 6 (52) 
636. Mircea Popovici: MCR 12 (79); MCR 24 (64, 106) 
637. Mircea Trifu: MCR 13 (88) 
638. Mircea Ursei: MCR 26 (74) 
639. Mircea Varvara: MCR 6 (134) 
640. Mirela Adelle: MCR 26 (50); MCR 27 (37) 
641. Mirela Chicoș: MCR 31 (57) 
642. Mirela Leahu Varga: MCR 17 (27) 
643. Mona Gheorghe: MCR 16 (35) 
644. Monica Luminița Cozmei: MCR 1 (121); MCR 2 

(134); MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 
(127); MCR 10 (130); MCR 11 (131); MCR 12 
(128); ; MCR 13 (130); MCR 14 (118); MCR 15 
(123); MCR 16 (105); MCR 17 (130); MCR 18 
(129); MCR 19 (126); MCR 21 (114); MCR 22 
(118); MCR 23 (57); MCR 24 (149); MCR 25 (32)  

645. Nadia Căpriță: MCR 31 (56) 
646. Nadia Pascucci: MCR 9 (28); MCR 21 (19) 
647. Năstasă Forțu: MCR 1 (18; 61); MCR 5 (58) 
648. Nelu Ionescu Quintus: MCR 26 (72) 
649. Nelu Vasile: MCR 24 (64) 
650. Nică D. Lupu: MCR 2 (13); MCR 4 (69); MCR 7-8 

(52); MCR 10 (111); MCR 12 (88); MCR 13 (102); 
MCR 14 (53); MCR 17 (59); MCR 17 (106); MCR 
18 (121); MCR 20 (54); MCR 21 (108); MCR 22 
(65); MCR 23 (76, 141, 149); MCR 24 (73); MCR 
25 (22, 115); MCR 26 (59, 79, 97); MCR 29 (119); 
MCR 30 (64, 117); MCR 31 (86) 

651. Nicholas Dima: MCR 31 (63) 
652. Nicolae Ariton: MCR 9 (116) 
653. Nicolae Bulat: MCR 21 (117) 
654. Nicolae Bunduri: MCR 26 (71); MCR 29 (93) 
655. Nicolae Busuioc: MCR 21 (63); MCR 29 (131) 
656. Nicolae Ciobanu Roman: MCR 25 (80) 
657. Nicolae Crețu: MCR 21 (58) 
658. Nicolae Dabija: MCR 4 (20); MCR 5 (37); MCR 9 

(31) 
659. Nicolae Darie: MCR 18 (77) 
660. Nicolae David: MCR 24 (64) 
661. Nicolae Donțu: MCR 11 (87); MCR 15 (96, 97); 

MCR 20 (79) 
662. Nicolae Grigorescu: MCR 7-8 (39); MCR 9 (80; 

124) 
663. Nicolae Iorga: MCR 7-8 (47) 
664. Nicolae Labiș: MCR 28 (62) 
665. Nicolae Lupan: MCR 6 (118) 
666. Nicolae Manolescu (40) 
667. Nicolae Mătcaș: MCR 24 (38, 67); MCR 25 (107) 
668. Nicolae Mihai: MCR 1 (44) 
669. Nicolae Mihu: MCR 1 (107); MCR 26 (75) 
670. Nicolae Munteanu: MCR 29 (93) 
671. Nicolae Nicolae: MCR 25 (106); MCR 26 (74) 
672. Nicolae Nistor: MCR 19 (48); MCR 28 (33) 
673. Nicolae Paul Mihail: MCR 26 (75) 
674. Nicolae Petrescu-Redi: MCR 26 (75) 
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675. Nicolae Stancu: MCR 3 (89); MCR 4 (49; 118); 
MCR 14 (81); MCR 16 (77); MCR 31 (79) 

676. Nicolae Șapcă: MCR 14 (28) 
677. Nicolae Țațomir: MCR 15 (92); MCR 18 (79) 
678. Nicolae Vermont: MCR 28 (84) 
679. Nicolae Viziteu: MCR 1 (89); MCR 2 (110; 124); 

MCR 4 (68, 76); MCR 7-8 (69); MCR 11 (95); 
MCR 15 (100), MCR 17 (89); MCR 29 (98) 

680. Nicolae Zărnescu: MCR 24 (64); MCR 25 (104) 
681. Nicomah: MCR 14 (87); MCR 15 (96); MCR 19 

(81); MCR 20 (76) 
682. Nicu Dascălu: MCR 4 (31) 
683. Nicu Doftoreanu: MCR 30 (55); MCR 31 (50) 
684. Nicușor Constantinescu: MCR 24 (60) 
685. Nina Cassian: MCR 30 (38) 
686. Nina Gonța: MCR 4 (123) 
687. Nina Toma: MCR 19 (49) 
688. Nino Castroina: MCR 10 (15); MCR 16 (19) 
689. Noni Gagniuc: MCR 5 (100) 
690. Nuța Crăciun: MCR 24 (28); MCR 31 (38) 
691. Oana Frențescu: MCR 24 (29); MCR 26 (39) 
692. Oana Gabriela Dumitrache: MCR 14 (43) 
693. Oana Popa Nimigean: MCR 29 (34) 
694. Octavian Cristescu: MCR 12 (102) 
695. Ofelia Prodan: MCR 30 (41) 
696. Olguța Luncașu-Trifan: MCR 5 (47; 62); MCR 7-8 

(57); MCR 23 (62, 68) 
697. Olimpia Danci: MCR 15 (31); MCR 23 (39); MCR 

28 (27); MCR 30 (44); MCR 31 (43) 
698. Oltea Rășcanu Gramaticu: MCR 15 (114); MCR 16 

(95); MCR 17 (113) 
699. Omar Khayyam: MCR 2 (60); MCR 28 (68) 
700. Oriana Sandrin D’Ascenzi: MCR 27 (21) 
701. Ottilia Ardeleanu: MCR 19 (50, 64); MCR 27 (25) 
702. P. B. Shelley: MCR 6 (41) 
703. P.S. Episcop Corneliu: MCR 1 (34); MCR 2 (145) 
704. Paola Casulli: MCR 26 (21); MCR 29 (43) 
705. Paolo Lorussi: MCR 14 (15) 
706. Pasquina Filomena: MCR 9 (26) 
707. Paul Blaj: MCR 26 (18) 
708. Paul Leibovici: MCR 18 (86) 
709. Paula Vrânceanu: MCR 1 (61; 84; 133) 
710. Pavel Toma: MCR 19 (134); MCR 21 (121); MCR 

26 (61, 101) 
711. Păstorel Teodoreanu: MCR 29 (85) 
712. Peter Brook: MCR 5 (106) 
713. Petre Brumă: MCR 22 (84) 
714. Petre Chelu Balaceanu: MCR 26 (48) 
715. Petre Chira: MCR 25 (103) 
716. Petre Ion Stoica: MCR 13 (34); MCR 18 (45) 
717. Petre Isachi: MCR 5 (85) 
718. Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72); 

MCR 21 (89) 
719. Petre Țuțea: MCR 9 (141)  
720. Petronela Alexa Prisăcaru: MCR 9 (43); MCR 11 

(29); MCR 14 (31) 

721. Petru Brumă: MCR 1 (109) 
722. Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84) 
723. Petruș Andrei: MCR 1 (39); MCR 2 (20); MCR 3 

(16; 59); MCR 4 (7; 23; 98; 100); MCR 5 (136); 
MCR 6 (40) ; MCR 13 (31; 58); MCR 15 (34); 
MCR 19 (51); MCR 21 (34); MCR 23 (55); MCR 
24 (56) 

724. Petruța Chiriac: MCR 2 (63); MCR 3 (43); MCR 4 
(65); MCR 5 (83); MCR 11 (57) 

725. Phil Sine Die: MCR 17 (28) 
726. Piera Pistilli: MCR 16 (16) 
727. Puiu Răducan: MCR 9 (139); MCR 31 (82) 
728. Radu Botiș: MCR 11 (36); MCR 13 (61); MCR 16 

(98); MCR 17 (58); MCR 18 (65) 
729. Radu Cătălin Melinte: MCR 19 (52) 
730. Radu Chiorean: MCR 13 (20, 33); MCR 17 (23); 

MCR 23 (36); MCR 28 (23); MCR 30 (46) 
731. Radu Eftimie: MCR 12 (104) 
732. Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8 

(143) 
733. Radu Vancu: MCR 24 (27) 
734. Raf Trotta: MCR 14 (16) 
735. Raluca Faraon: MCR 24 (28); MCR 30 (36) 
736. Rândunica Anton: MCR 19 (29); MCR 24 (31) 
737. Renate Müller: MCR 4 (37) 
738. Robert G. Barth: MCR 2 (51) 
739. Roberto Gallaccio: MCR 28 (19); MCR 31 (28) 
740. Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 

(17); MCR 11 (25); MCR 12 (19) ; MCR 13 (19); 
MCR 14 (19); MCR 15 (25); MCR 16 (17); MCR 
17 (24); MCR 18 (34); MCR 19 (32); MCR 20 (29); 
MCR 21 (23); MCR 22 (24); MCR 23 (24, 45); 
MCR 25 (33, 63); MCR 26 (19); MCR 27 (38); 
MCR 28 (20); MCR 29 (39); MCR 30 (51); MCR 
31 (33) 

741. Rodian Drăgoi: MCR 17 (23) 
742. Rodica Barabaș; MCR 21 (30) 
743. Rodica Brad Păuna: MCR 15 (31); MCR 24 (30) 
744. Rodica Drăghincescu: MCR 30 (49) 
745. Rodica Gârleanu Costea: MCR 24 (42) 
746. Rodica Hanu: MCR 26 (73) 
747. Romel Moga: MCR 24 (44) 
748. Romeo Aurelian Ilie: MCR 28 (29) 
749. Romița Mălina Constantin: MCR 24 (32); MCR 29 

(35) 
750. Roni Căciularu: MCR 1 (29); MCR 6 (24; 59); 

MCR 16 (53) 
751. Rosalba Mandala: MCR 13 (16) 
752. Rosaria Petti: MCR 31 (29) 
753. Rossana Angeli: MCR 17 (18); MCR 23 (22) 
754. Ruxandra Cesereanu: MCR 30 (38) 
755. Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119) 
756. Sanda Ghinea: MCR 29 (92) 
757. Sanda Nicucie: MCR 22 (35) 
758. Sanda Toma: MCR 12 (79) 
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759. Sandra De Felice: MCR 11 (23); MCR 14 (14); 
MCR 21 (19); MCR 26 (15) 

760. Saviana Stănescu: MCR 30 (46) 
761. Savu Popa: MCR 27 (34) 
762. Sergio D’Angelo: MCR 17 (17) 
763. Silvia Cinca: MCR 29 (71) 
764. Silvia Hodaș: MCR 30 (119) 
765. Silvia Popescu: MCR 27 (81) 
766. Silvia Rîșnoveanu: MCR 26 (42) 
767. Silviu Clasudiu Mihai: MCR 28 (36)  
768. Simion Bogdănescu: MCR 1 (51); MCR 2 (10; 24; 

115); MCR 3 (18); MCR 5 (15; 33; 112); MCR 6 
(11; 44); MCR 7-8 (24; 84); MCR 9 (49; 68; 112); 
MCR 10 (61); MCR 11 (40); MCR 12 (29); MCR 
12 (52; 148); MCR 14 (56); MCR 20 (58) 

769. Simona Sigartău: MCR 19 (54) 
770. Simona Șerban: MCR 17 (40): MCR 18 (46); MCR 

19 (53); MCR 20 (45); MCR 21 (24); MCR 22 (45); 
MCR 27 (28); MCR 30 (42); MCR 31 (45)  

771. Solo Rotestain: MCR 27 (130); MCR 29 (126); 
MCR 31 (120) 

772. Sorin Bianu: MCR 26 (74) 
773. Sorin Cotlarciuc: MCR 5 (98; 99); MCR 9 (92); 

MCR 10 (93; 98); MCR 11 (78; 81); MCR 12 (76); 
MCR 13 (75, 77, 78); MCR 14 (83, 87, 88); MCR 
15 (89, 91); MCR 16 (73, 76, 77, 78); MCR 17 (88); 
MCR 19 (88); ; MCR 20 (74, 76); MCR 21 (82, 84); 
MCR 23 (31); MCR 30 (80, 82); MCR 31 (81) 

774. Sorin Finchelstein: MCR 18 (84, 87); MCR 19 
(90,91); MCR 20 (81, 82), MCR 21 (80); MCR 27 
(82, 89) 

775. Sorin Olariu: MCR 22 (82) 
776. Sorin Popoiu: MCR 25 (38) 
777. Sorinel Trufia: MCR 1 (67) 
778. Sorinela Filomena: MCR 22 (48) 
779. Stefano Drakul Canepa: MCR 28 (17) 
780. Stela Șerbu-Răducan: MCR 26 (73) 
781. Sudhakar Giadhani: MCR 25 (61) 
782. Șerban Foarță: MCR 20 (35) 
783. Ștefan Alexandru: MCR 27 (88); MCR 28 (57); 

MCR 29 (93) 
784. Ștefan Boboc Pungeșteanu: MCR 2 (94); MCR 11 

(77; 78); MCR 12 (69); MCR 14 (83); MCR 15 
(92); MCR 16 (70, 78); MCR 18 (79); MCR 20 
(79); MCR 21 (89, 90); MCR 24 (62); MCR 25 
(104) 

785. Ștefan Buzărnescu: MCR 25 (103) 
786. Ștefan Cazimir: MCR 17 (79); MCR 24 (60) 
787. Ștefan Cornel Rodean: MCR 27 (90) 
788. Ștefan Mîrzac: MCR 21 (91) 
789. Ștefan Octavian Iosif: MCR 29 (86) 
790. Ștefan Plugaru: MCR 2 (139); MCR 4 (137) 
791. Ștefan Racovitză: MCR 1 (95); MCR 2 (73); MCR 3 

(41); MCR 4 (72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 
7-8 (71); MCR 9 (75); MCR 10 (73); MCR 11 (68); 

MCR 12 (63; 103); MCR 13 (143); MCR 14 (70); 
MCR 15 (84); MCR 16 (66); MCR 17 (77) 

792. Ștefan Șerban: MCR 31 (134) 
793. Tania Tătar: MCR 27 (51) 
794. Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50) 
795. Tatiana Scorțanu: MCR 5 (52); MCR 21 (31) 
796. Teodor Dume: MCR 17 (29) 
797. Teodor Pracsiu: MCR 2 (71); MCR 3 (53); MCR 4 

(20); MCR 5 (89; 105); MCR 6 (22; 86); MCR 7-8 
(7); MCR 9 (58); MCR 10 (66); MCR 22 (70) 

798. Teodora Medeleanu: MCR 1 (137) 
799. Teresa Mancuso: MCR 19 (23); MCR 30 (31) 
800. Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60) 
801. Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 

4 (10; 46); MCR 6 (14); MCR 9 (16); MCR 24 
(149) 

802. Theodor Damian: MCR 5 (38) 
803. Timona Balmuș: MCR 7-8 (15) 
804. Tincuța Horonceanu Bernevic: MCR 3 (21); MCR 

29 (57) 
805. Titina Nica Țene: MCR 24 (36) 
806. Toni Chira: MCR 22 (36) 
807. Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26) 
808. Traian Abruda: MCR 10 (25); MCR 15 (39); MCR 

20 (46) 
809. Traian Conciatu: MCR 25 (103) 
810. Trandafir Sîmpetru: MCR 18 (29) 
811. Tudor Cristian Gongu: MCR 20 (47) 
812. Tudor Măinescu: MCR 27 (82) 
813. Tudor Voicu: MCR 17 (41); MCR 20 (48) 
814. Umberto D. Di Pietro: MCR 13 (18); MCR 25 (52) 
815. V.D. Vasiliu: MCR 24 (62) 
816. Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112); 

MCR 3 (30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 
110; 121) MCR 5 (8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 
39; 57; 58; 75; 96; 104); MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 
(95); MCR 10 (94; 107); MCR 12 (75); MCR 13 
(75, 77); MCR 14 (85) MCR 15 (10); MCR 16 (70); 
MCR 17 (86); MCR 19 (84); MCR 20 (77); MCR 
21 (86); MCR 22 (81); MCR 29 (98); MCR 30 (82) 

817. Valentin Ciucă: MCR 4 (119) 
818. Valentin Groza: MCR 24 (64) 
819. Valentina Lupu: MCR 29 (81) 
820. Valentina Teclici: MCR 16 (31); MCR 17 (42); 

MCR 22 (127); MCR 25 (13); MCR 29 (53); MCR 
31 (46, 128) 

821. Valerian Lică: MCR 24 (60) 
822. Valerio Vigliaturo: MCR 26 (20); MCR 29 (46) 
823. Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 

(84); MCR 10 (99); MCR 11 (92); MCR 13 (84); 
MCR 23 (68); MCR 28 (63); MCR 29 (94) 

824. Valeriu Gorincioi: MCR 2 (68) 
825. Valeriu Lupu: MCR 1 (8); MCR 2 (13); MCR 3 (14; 

70); MCR 4 (16); MCR 5 (17; 28; 87); MCR 7-8 (9) 
MCR 9 (10; 52; 81); MCR 10 (76); MCR 11 (13); 
MCR 12 (9) ; MCR 13 (12; 39); MCR 14 (5) MCR 
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15 (10, 16); MCR 16 (10); MCR 17 (9); MCR 18 
(20); MCR 19 (8); MCR 20 (14): MCR 21 (14, 54); 
MCR 22 (11, 49); MCR 23 (10, 121); MCR 24 (11, 
41, 147); MCR 25 (35, 42); MCR 25 (141); MCR 
26 (9, 91, 117); MCR 27 (15, 125); MCR 28 (11); 
MCR 29 (19, 81); MCR 30 (11); MCR 31 (17, 131) 

826. Valeriu Stancu: MCR 25 (70) 
827. Vali Slavu: MCR 15 (98) 
828. Valy Lorela Buța: MCR 6 (45); MCR 19 (55); MCR 

27 (30) 
829. Vasile Andreica: MCR 20 (32) 
830. Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 15 (93) 
831. Vasile Chelaru: MCR 6 (124) 
832. Vasile Coman: MCR 26 (43) 
833. Vasile Dan Marchis: MCR 21 (32); MCR 26 (40) 
834. Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84); MCR 13 

(76); MCR 18 (78); MCR 24 (63); MCR 31 (81) 
835. Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106); MCR 

16 (49); MCR 18 (61); MCR 29 (59) 
836. Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51) 
837. Vasile Ghica: MCR 7-8 (114) ; MCR 13 (10) 
838. Vasile Hatos: MCR 16 (126); MCR 17 (62) 
839. Vasile Iosif: MCR 17 (83) 
840. Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); 

MCR 3 (127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 
74; 104); MCR 6 (102); MCR 7-8 (32); MCR 9 (36; 
88; 89); MCR 10 (19; 96; 100); MCR 11 (78; 84; 
87; 91; 105; 89); MCR 12 (69; 73; 77; 79; 94); 
MCR 13 (30, 51, 76, 78); MCR 14 (84, 89, 90, 91, 
94) MCR 15 (14, 88); MCR 16 (71, 72, 85); MCR 
17 (83, 91, 93); MCR 18 (77, 79, 87, 88); MCR 19 
(81, 94); MCR 20 (73, 80, 103); MCR 21 (36, 85, 
88); MCR 22 (84, 89); MCR 24 (64, 106); MCR 26 
(74, 75); MCR 27 (79, 84, 91, 92): MCR 29 (102); 
MCR 30 (81, 83, 84); MCR 31 (75, 81, 83) 

841. Vasile Tărâțeanu: MCR 4 (42); MCR 9 (35) 
842. Vasile Ungurașu: MCR 28 (57) 
843. Vasile Ungurașu: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 

9 (93); MCR 10 (97); MCR 11 (91); MCR 13 (82, 
84, 85); MCR 15 (95); MCR 16 (71, 81, 84, 85) 
MCR 17 (85); MCR 19 (91); MCR 26 (71); MCR 
27 (90) 

844. Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 
(84); MCR 12 (68; 71; 74); MCR 14 (81); MCR 15 
(90); MCR 16 (72, 78); MCR 18 (77, 78); MCR 19 
(83); MCR 20 (72, 74); MCR 21 (89); MCR 23 
(62); MCR 24 (62); MCR 25 (101, 102, 103); MCR 
26 (76); MCR 31 (80) 

845. Vasile Vulpașu: MCR 9 (91; 92); MCR 10 (93); 
MCR 13 (77, 78); MCR 14 (79); MCR 16 (82); 
MCR 17 (82); MCR 18 (83); MCR 21 (83); MCR 
27 (78); MCR 28 (64) 

846. Vasilica Grigoraș: MCR 15 (35, 69); MCR 16 (34, 
40); MCR 16 (55); MCR 18 (112); MCR 19 (61); 
MCR 23 (125, 150); MCR 24 (53, 118); MCR 25 
(18); MCR 26 (109); MCR 29 (33, 75); MCR 30 
(56); MCR 31 (44, 71) 

847. Veronica Teodorescu: MCR 12 (133) 
848. Victor Corbut: MCR 2 (53) 
849. Victor Iosif: MCR 18 (84, 87); MCR 19 (84, 90); 

MCR 27 (83) 
850. Victor Munteanu: MCR 7-8 (21); MCR 23 (33) 
851. Victorița Duțu: MCR 3 (38; 52) 
852. Vicu Merlan: MCR 1 (129); MCR 2 (135); MCR 3 

(117); MCR 5 (13; 133); MCR 6 (122); MCR 11 
(118); MCR 13 (131); MCR 14 (115); MCR 15 
(124); MCR 16 (43, 107); MCR 17 (121); MCR 18 
(114); MCR 19 (128); MCR 20 (105); MCR 21 (50, 
70); MCR 24 (125); MCR 25 (31, 87); MCR 26 
(83); MCR 27 (55); MCR 28 (44); MCR 29 (83); 
MCR 30 (104); MCR 31 (102) 

853. Violanda Bratu: MCR 16 (80) 
854. Violeta Daniela Mândru: MCR 18 (47) 
855. Violeta Pintea: MCR 14 (22, 33); MCR 23 (27); 

MCR 31 (41) 
856. Violeta Urdă Cutureanu: MCR 2 (100); MCR 11 

(97); MCR 27 (87) 
857. Viorel Martin: MCR 27 (88) 
858. Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34) 
859. Viorica Găinariu: MCR 26 (73); MCR 29 (93) 
860. Viorica Ghenghea: MCR 20 (60) 
861. Viorica Șerban: MCR 21 (144); MCR 24 (29); MCR 

25 (24, 113)  
862. Viorica Voicescu: MCR 24 (64) MCR 25 (104); 

MCR 26 (73) 
863. Virginia Pârvu: MCR 26 (45) 
864. Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72) 
865. Vlad Mușat: MCR 12 (22); MCR 20 (49); MCR 27 

(29) 
866. Walter Scarsela: MCR 13 (18) 
867. Willa Carrolli: MCR 29 (55) 
868. William Wordsworth: MCR 6 (34) 
869. Yehuda Amichai: MCR 13 (21) 
870. Younis Tawfik: MCR 30 (39) 
871. Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 

(55); MCR 10 (92); MCR 11 (46) 

CINE NE AJUTĂ SĂ ÎNREGISTRĂM 
RECORDUL ÎN GUINNESS BOOK? 
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„Ar fi mare durere să nu lăsăm și pentru alții din ceea ce avem 

noi mai bun. Nici o bucată de suflet nu le strică.” 
Dumitru V. MARIN  

 
 



 

Meridianul Cultural Românesc, An VIII, Nr. 3 (31), iulie – august – septembrie 2022 163 

 

 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, An VIII, nr. 3 (31)/2022. 
 
 Bătălia pentru limba română are susținători în toată lumea, se vede.   
 O revistă cu unic grad de universalitate, a plecat în februarie 2015 de la Vaslui, sediul grupului de 
presă care susține TVV.RO, Unison Radio Vaslui și Bârlad - eter și online, ziarul Meridianul - tipografic și 
online. Acum și revista de cultură cu titlul de mai sus care, însă, este administrată de societatea nonprofit 
UJPI ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN. 
 Zestrea intelectuală: academicieni, doctori în științe, specialiști reputați, 871 colaboratori cu operă 
în spate, multă voință și fantezie. Și debutanți! 
 Apariție: trimestrială. Deja sunt materiale pentru trimestrul următor. Expediați-ne, oricând, altele. 
 Difuzare: 4 continente (Europa, Africa, Australia, America), peste 20 de mari orașe ale lumii 
(Montreal, Toronto, New York, Sydney, Ierusalim, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Roma, Chișinău, etc.) 
colaboratori români și străini. Suntem prezenți în Biblioteca BERIO din Genova-Elveția, din Frankfurt, etc. 
 Componente: Poezie, proză, eseuri, pictură, știință, istorie, artă, umor (capitol... PĂSTOREL), 
informație la zi etc. 
 Particularitate: vine dinspre jurnalismul cultural, deci nerv și comentarii. Revistă... mai altfel !!! 
 Deschidere: Către orice creator dintre granițele limbii române, adică de pretutindeni. Vom avea 
grijă și de noi posibile talente, pe care le așteptăm să îndrăznească. Internetul e la îndemână și decât 
stereotipia de pe rețelele de socializare, mai degrabă operă pentru reprezentare în Agora. 

 

ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN Year VIII, no. 3 (31)/2022. 
 
 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, 871 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, Toronto, New York, Sydney, Jerusalem, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Genova, Chișinău, 
Rome etc.) romanian and foreign collaborators. 
 Components: Poetry, prose, essays, painting, science, history, art, humor (chapter... Păstorel), 
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 RĂBDARE NICI CU FRUMUSEȚEA, 
NICI CU INTELIGENȚA... 

ȘI, MAI ALES, DIN PĂCATE,  NICI CU VIAȚA NOASTRĂ! 
(Dumitru V. MARIN) 

 
E m-am impus hotărât singur, nu m-a favorizat niciodată cineva! 

 
 

 „Când vom deveni POVESTE rămân aceste umbre și semne.” 
D.V.M. 
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Semnatari ai acestui număr: Irina ALEXANDRESCU, Enza ARMIENTO, 
Gabriela Ana BALAN, Girel BARBU, Mihai BATOG-BUJENIȚĂ, Mihaela BĂBUȘANU, 
Gheorghe BĂLĂCEANU, Mihai CABA, Cono CARANNA, Dorina CARP NENICI, Nadia 
CĂPRIȚĂ, Mirela CHICOȘ, Mihai COSMA, Sorin COTLARCIUC, Nuța CRĂCIUN, 
Olimpia DANCI, Vasile DARIE, Ioan DĂNILĂ, Chiara DE LUCA, Eugen DEUTSCH, 
Nicholas DIMA, Georgeta Paula DIMITRIU, Nicolae DOFTOREANU, Lucian 
DUMBRAVĂ, Adela EFRIM, Martha EȘANU, Gio EVAN, George FILIP, Alexandra 
FIRIȚĂ, Daniela FORCOȘ, Ioan FRENȚESCU, Roberto GALLACIO, Lili GOGA, 
Vasilica GRIGORAȘ, Mihaela GUDANĂ, Mihai HAIVAS, Dumitru ICHIM, Mircea Dorin 
ISTRATE, Lăcrămioara Iolandina IVAN, Vasile LARCO, Nică D. LUPU, Valeriu LUPU, 
Doina MARINESCU, Vicu MERLAN, Adriana MOSCICKI, Cătălina ORȘIVSCHI, Ionuț 
PANDE, Antonio PASCCUCI, George PETRONE, Rosaria PETTI, Violeta PINTEA, Alice 
POPESCU, Marin RADA, Puiu RĂDUCANU, Solo ROTENSTAIN, Melania RUSU 
CARAGIOIU, Dorel SCHOR, Carmen SECERE, Nicolae STANCU, Dorina STOICA, 
Daniela STRACCAMORE, Mihai SULTANA VICOL, Ildiko ȘERBAN, Simona 
ȘERBAN, Ștefan ȘERBAN, Valentina TECLICI, Al. Florin ȚENE, Loredana URSU, 
Dumitru V. MARIN, Vasile VAJOGA, Rodi VINAU, Corina ZUPCĂU 

 
 
Art director: Cătălin SÎMPETRU – premiat de către ORGANIZAȚIA 

„ECOMONDIA” 
 

Adresă sediu: Str. Frunzelor, Nr. 2, Vaslui, cod poștal: 730158 
Tel./Fax: 0235.361.236 sau 0744.231.380 
Web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro 
Email: marintvv@gmail.com 
 

 
 

Vom insera numele donatorilor. 
 

 

 
Fiecare semnatar răspunde pentru afirmaţiile din materialul său, nu redacţia. 

http://www.tvv.ro/
mailto:marintvv@gmail.com


M.C.R.
O revistă mai altfel cu:
– Studii şi Istorie Literară
– Poezie
– Proză
– Interviuri
– Eseuri
– Ştiinţă şi Educaţie
– Artă plastică
– Comentarii politice
– Dramaturgie
– ,,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.

72 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
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