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Suferință

Poate căutăm tăcerea așa cum căutăm fericirea. 
Cerul își scutură veșmintele largi, nepotrivite, pi-

căturile furioase șterg urmele pașilor de pe caldarâmul în-
cins, dorind parcă să dispară orice urmă de viață alterată.

Aerul e insuportabil, așa cum sunt și oamenii. Totul
e monoton, rece, ca-ntr-o lume părăsită. Copacii își leagănă
brațele diforme cerând îndurare, încercând din toate puterile
să oprească timpul, pentru a transforma clipa în veșnicie,
frunzele șoptesc cuvinte dulci tuturor celor ce au timp să le
asculte. Lacrimile cerului stau pe ele așteptând să se apro-
pie acei oameni care mai cred în iubire și să guste din acest
dar neprețuit al Domnului.

Privesc în depărtare..., brazde adânci se văd pe
tot cuprinsul cerului. Parcă mii de suflete încolonate privesc
dezastrul de aici, așteptând ca soarele să le călăuzească
pașii pentru a putea reveni.

Dar soarele doarme, fiind probabil injectat cu acea
substanță ce poate adormi pe oricine. Oare când ne vom
trezi din nou la viață? Când vom începe să zâmbim și să
ne bucurăm de tot ce ne înconjoară? Aici totul e trist, oa-
menii plâng de bucurie, de durere..., dar plâng.

Picăturile de ploaie cad ca sunetele unei harpe ce
ne încântă auzul. Indiferent de urgiile din jurul nostru, viața
merită trăită.

Singurătatea ne distruge, fiecare are propriile trăiri,
propriile dureri... Am început să fim singuri, mai singuri ca
niciodată. Suntem ca frunzele purtate de vânt ale tuturor și,
totuși, ale nimănui.

Am ajuns să avem încredere doar în gândurile
noastre și pe care le ținem ascunse de ochii celorlalți. Fără
ele oare ce am deveni? De ce trebuie să străbatem viața la
braț cu suferința? Curg lacrimi de bucurie că, iată, Steaua
Dobrogei apare - veselă, bogată, plină de bucuria vieții pe
care o dăruiește fiecare cititor, de la suflet la suflet:  autor
text - revistă - cititor.

Se cuvine să amintim că nu demult, la 22 iunie,
s-au împlinit 140 de ani de presă dobrogeană și o spunem
cu mândrie. Pentru că la 22 iunie 1879, după revenirea Do-
brogei la Patria-Mamă, a apărut întâia publicație româ-

nească locală sub numele de Steua Dobrogei. Foie inte-
resilor locale, un săptămânal care a văzut lumina tiparului
chiar la Tulcea până în anul 1891. Steaua Dobrogei, prin
personalitatea directorului B. Brănișteanu, deși a întâmpinat
numeroase obstacole, a fost considerată, pe bună dreptate,
fondatoare a presei românești din Dobrogea, stârnind
admirația presei centrale, fiind apreciată și citată de la arti-
colele de fond până la știrile de moment.

După mai bine de un secol de tăcere Steaua Do-
brogei s-a reeditat în serie nouă, între anii 1999-2013, ca re-
vistă trimestrială de cultură, sub egida Casei Corpului Didactic
Tulcea. Rubricile permanente de istorie, religie, geografie, li-
teratură au făcut ca pe acest spațiu să se afirme personalități
deosebite ale culturii, științei, literaturii și nu numai. Membrii
fondatori au fost: Mihai Marinache, Constantin Bejenaru, Gică
Gică, Mircea Marcel Petcu, Valeriu Tudose. 

La câțiva ani după încetarea apariției sale, din luna
mai 2018, Steaua Dobrogei a renăscut precum Pasărea
Phoenix, sub egida Asociației Scriitorilor „Aegyssus” din
județul Tulcea. Ca revistă bianuală de cultură, acum grupul
fondator este alcătuit din: Victor H. Baumann, Constantin
Bejenaru, Gheorghe Bucur, Tănase Carașca, Mircea Marcel
Petcu, Nicolae Rădulescu și Olimpiu Vladimirov. Puternic
sprijinită de oameni de cultură ai locului și de prieteni din
țară revista a apărut într-o haină nouă, cu o ținută plină de
farmec. Sumarul este variat, plin de subiecte și de informații,
cu rubrici permanente și cu noutăți diverse. 

Și iată-ne ajunși în cel de-al II-lea an editorial, cu
numărul 3 al Stelei Dobrogei, făclia colectivului de redacție
și a dumneavoastră - cititorii! 

Însă lacrima tristeții e mai puternică pentru că noi
am pierdut anul acesta colegi dragi, pe care nimeni nu-i
poate înlocui în inimile noastre, și anume pe: Tănase
Carașca, Carol Feldman, Ion Tutunea - oameni de valoare
ai județului Tulcea, la care se adaugă și Olimpiu Vladimirov,
trecut în lumea veșniciei acum doi ani.

Doamne, Tu să ai grijă de ei! 
Viața e frumoasă, chiar dacă e plină de urcușuri și

coborâșuri, merită trăită!

Mircea Marcel PETCU
Președintele Asociației Scriitorilor „Aegyssus” din județul Tulcea
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Marile genii ale lumii, și evident și cele
românești, au creat valori fundamentale în măsura în
care au fost conectate și s-au putut conecta la realități
naționale profunde, subtile, esențiale și cardinale, sta-
bilizate și perpetuate în timp. O asemenea realitate,
adusă în discuție  începând din secolul trecut, a fost
numită egregor. Conceptul de „egregor” este dificil de
definit. Majoritatea cercetătorilor îl pun în legătură cu
factori mistici, ezoterici, kabalistici etc.

Datorită cercetărilor de psihologie, de parap-
sihologie și, mai ales, descoperirilor din ultimele de-
cenii ale fizicii cuantice, s-au formulat teze importante
prin care s-a dat o explicație științifică acestor feno-
mene.

Se poate spune că fiecare grupare umană,
mişcare religioasă, politică, artistică, fiecare ţară, for-
mează un „egregor”. Egregorul se comportă ca o „fi-
inţă psihică” emanată de o colectivitate, fiind format
din gândurile, dorinţele, „fluidele” tuturor membrilor
care au manifestări spirituale în comun.

Extraordinarele aspecte mitice, istorice, natu-
ral-geografice, sociale, morale, erotice, culturale, ar-
tistice, precum și excepționalele valori de gândire –
filosofice, etice, estetice – din creația lui Eminescu
trebuie să aibă o explicație logică. În cele ce urmează
ne propunem să dăm o explicație acestei
„excepționalități” eminesciene.

Să analizăm câteva aspecte esențiale.
Cunoscuta admiraţie a lui Mihai Eminescu

pentru străbunii geți și daci, pentru  Decebal și Do-
chia, pentru personalitățile eroice ale neamului este o
realitate, care nu poate fi nici ignorată, nici minimali-

zată. Credem că ea este rezultatul unei stări de empa-
tie cu aceştia, pe care poetul a simțit-o, cu siguranță,
ca pe o legătură puternică și firească de tip special, de
fapt de tip filiație. 

Vorbind, primul, despre dacism ca trăsătură
distinctivă în poezia postumă eminesciană,  G. Ibrăi-
leanu îl apreciază, cu o intuiție remarcabilă de altfel,
dar folosind o sintagmă specifică epocii, drept o ex-
presie a „glasului sângelui”1. Noi, cu o terminologie
ştiinţifică modernă,  considerăm „dacismul” lui Emi-
nescu ca rezultat al „câmpului morfogenetic”, al
„câmpului morfic”  al neamului.

Conceptul de „câmp morfic” sau „egregor” a
fost adus în discuție, printre primii la noi, de  scriitorul
Daniel Roxin în 1912 prin lucrarea Spiritul dacic re-
naşte2 și într-o serie de interviuri televizate din 2016-
2017 cu cercetătorul biolog dr. Mihaela Gheorghiu3.

În Introducere în medicina vibratorie4 (2013),
cercetătorii Mihaela Gheorghiu și Traian Trandafir,
după ce precizează că Rupert Sheldrake lansase prin
1970 teoria „câmpurilor morfice”, susținând existența
unui „câmp al neamului”, al „sufletului colectiv”,
afirmă că Sheldrake a postulat că aceste câmpuri în-
registrează, într-un anume fel, toate informațiile des-
pre diverse evenimente, iar apoi exercită o influență
formatoare asupra ființelor sau obiectelor similare cu
cele care au generat evenimentele respective, astfel
încât noile evenimente să se încadreze oarecum în
noul tipar informațional (s.n.). 

Scriitorul patriot D. Roxin, analizând situația
actuală din România și consecințele falsificării
realității istorice naționale, trage un semnal de alarmă:

Egregorul neamului în creația lui
Mihai Eminescu 

prof. Gheorghe BUCUR
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„Aceste tipare morfogenetice se pot îmbunătăți sau se
pot degrada, în funcție de modul în care fiecare
generație contribuie la îmbogățirea egregorului
național, prin emoții, aspirații și experiențe pozitive,
sau la degradarea lui, prin emoții, aspirații și
experiențe negative, se va răsfrânge asupra noilor
generații”.

Ceea ce este surprinzător și semnificativ e
faptul că o situație  asemănătoare o dezvăluia Emi-
nescu acum cca 133 de ani. În 1876, într-o variantă a
poeziei Ai noştri tineri, scrie, cu o atitudine ce include
o notă de dispreț la adresa superficialilor lui contem-
porani: 
„Dar ce să zic acuma eu săracul
Că n-am știut vreodată păsărește
Fiţi voi romunculi, simt în mine dacul
De-aceea tot mai știu moldovenește”. 

Această afirmație a lui are o certă valoare ex-
plicativ-simbolică și o importanță deosebită în
discuția noastră.  Eminescu nu avea instrumentele
științifice de astăzi, dar intuiția lui excepțională dato-
rată „dotărilor lui ancestrale” (G.D.Iscru)5 l-a făcut să
aibă conștiința filiației cu strămoșii daci. 

Dovezi ale existenței, perceperii și legăturii
cu acest câmp morfic dacic sunt și afirmațiile  a două
genii creatoare românești. Adolescentul B.P. Hașdeu
enunța tranșant într-o poezie „Sunt dac cu trup și su-
flet / Și cu mândrie aceasta o spun / Sunt dac, nu sunt
roman, / Pe romani îi disprețuiesc”, iar celebrul nos-
tru sculptor Constantin Brâncuși  susținea fără echi-
voc: „Noi ăștia suntem daci în munți”(s.n.).

Cu un alt instrumentar terminologic și cu o
altă viziune, poetul-filosof Lucian Blaga, în lucrările
sale de filosofia culturii, lansează în 1936 teoriile des-
pre „spațiul mioritic” și „matricea stilistică a
spiritualității românești” (Orizont și stil), în fond nu
departe de teoria câmpului morfogenetic.  Filosoful
român, alături de coordonata spațială „mioritică” –
plaiul” (succesiunea deal-vale), care determină o con-
tinuă înălțare și cădere sufletească (identificabilă, de
pildă, în tonalitatea alternantă a cunoscutului cântec
național popular „doina”), vorbind despre sentimentul
destinului, cumpătare, simț al măsurii, echilibru,
discreție, dragoste de pitoresc, simț al frumosului ș.a.,
descifra, dintr-o altă perspectivă însă, o serie de tră-
sături ale psihologiei românești, care, de fapt, țin de
câmpul morfic al neamului, venit din străvechimea
existenței noastre. 

Analizând creațiile eminesciene, criticul Du-

mitru Murăraşu face o constatare semnificativă: „Poe-
zia se intitulează Rugăciunea unui Dac mai puţin fi-
indcă poetul este preocupat de mit şi mai mult fiindcă
se simţea el însuşi dac (s.n.).”6. De altfel, s-a constatat
că în psihologie, „teoria morfică” a lui R. Sheldrake
se potrivește și explică perfect teoria „subcon -
știentului colectiv” a lui C.G. Jung din 1935. În
această situație, avem clar confirmarea manifestării
câmpului morfogenetic geto-dac la Eminescu.

De importanță deosebită în această problemă
ni se par constatările făcute de Lucia Olaru Nenati7,
cercetătoare la Complexul Muzeal de la Ipotești. 

Aceasta crede că există „o legătură mistică,
transcendentală” între poet şi daci. Cercetătoarea
spune că de-a lungul timpului au avut loc „coincidente
tulburătoare”, care au scos la iveală o latură şi o preo-
cupare necunoscută a lui Mihai Eminescu: pasiunea
pentru daci. Totul pare a fi început la Cernăuţi, acolo
unde a fost elev de gimnaziu. 

Cea mai tulburătoare coincidenţă, afirmă
Lucia Olaru Nenati, a fost la Ipoteşti, zona unde poe-
tul a copilărit. Obţinând aprobarea reconstituirii locu-
lui adevărat al casei Eminovicilor de la Ipoteşti (Foto
1), a descoperit la temelia acesteia o vatră traco-dacă
exact sub „încăperea unde dormeau băieţii Eminovi-
cieni”. Descoperirea adevăratului loc al casei familiei
poetului a avut ecou în epocă. În revista  Flacăra a
fost publicat de către Adrian Păunescu8 un articol în
care se făcea o legătură între Eminescu şi vatra dacică,
iar poetul George Tomozei scrie poezia Istoria unei
amfore, în care sugerează aceeaşi legătură transcen-
dentală dintre poet şi strămoşii săi prin vatra dacică,
simbol magico-religios din cele mai vechi timpuri.

Lucrările poetului pe această temă, susține
Lucia Olaru Nenati,   nu pot fi întâmplătoare, căci „a
dormit în copilăria lui pe temelia unei aşezări dacice
superbe (Foto 2), care-i va fi trimis în vise efluvii sem-
nificatoare”9 (s.n.). De fapt, îi va fi trimis, zicem noi,
impulsuri energetice din „câmpul morfogenetic” stră-
bun.

Analizând faptele din aceste perspective, da-
cismul lui  Eminescu nu mai poate fi interpretat drept
o modă sau rezultatul unei preocupări exagerate pen-
tru originalitate, ci reprezintă o realitate spirituală pro-
prie, conturată încă din anii adolescenţei. Credem că
la început  Eminescu și-a manifestat viziunea dacică
în mod intuitiv, apoi,  odată cu îmbogăţirea informa-
ţiilor, s-au format certitudini, poetul devenind con-
ştient de valoarea excepţională a civilizaţiei dacice. 
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El s-a racordat astfel în mod constant, proba-
bil inconștient, la câmpul morfic al neamului.

Această miraculoasă spiritualitate străbună a
fost simţită drept o preţioasă moştenire a neamului,
căci ea implica înalte valori umane, morale, patriotice.
Văzând în ea un autentic model existenţial, Eminescu
o popularizează și creează o perspectivă dacică, pe
care o integrează în întreaga sa activitate.

Este interesant de observat, pentru problema
în discuție, că poetul dăduse  inițial poeziei Mai am
un singur dor semnificativul titlu Dorinţa unui dac
(1876). Aici, „dacul Eminescu”, în pragul morții, își
exprima dorința de a fi înmormântat în mijlocul natu-
rii, contopindu-se, mioritic, cu natura: „Să-mi fie som-
nul lin / Și codrul aproape / Pe-ntinsele ape / Să am
un cer senin”. (Mai am un singur dor, M. Eminescu,
Opere alese, I, Ediție îngrijită de Perpessicius, Scrii-
tori Români, EPL, București, 1964, p.214)

O poezie cu titlu identic ca structură, Rugă-
ciunea unui dac (1879), enunță asumarea totală a con-
diţiei de dac. Poetul trăiește atât de acut sentimentul
pierderii oricărei speranţe, încât îşi doreşte dispariţia
sa ca ființă. Asemenea situației dacului învins de ro-
mani, codul său existenţial este distrus și atunci va
cere zeului intrarea în „veșnicul repaos”1.

Analizând epoca în care trăiește, Poetul pa-
triot vede un prezent degradat și degradant. Politicie-

nii vremii, trădători și lipsiți de patriotism, pentru care
patria e doar „o frază” iar elementele sacre ale
naționalității lipsite de valoare, sunt stigmatizați în ce-
lebrele versuri din Scrisoarea III (1881): „Prea v-ați
arătat arama sfâșiind această țară / Prea făcurăți ne-
amul nostru de rușine și ocară, / Prea v-ați bătut joc
de limbă, de străbuni și obicei…” (Opere alese, I, p.
152) Li se reproșează acestor jalnici politicieni des-
considerarea și batjocorirea tocmai a elementelor fun-
damentale ale câmpului morfogenetic național:
străbunii, limba, obiceiurile identitare.

În textele din publicistică, societatea este pre-
zentată într-o viziune critică1, precum o făcuse în Junii
corupți, Scrisori ori Glossă, autorul manifestând o ati-
tudine civică și patriotică exemplară, într-un autentic
spirit dacic. Ziaristul virulent va condamna „prezentul
mişelit” şi va considera că societatea vremii trebuie
reformată dintr-o perspectivă valorică. Această per-
spectivă valorică, de mândrie, demnitate și patriotism,
era cea dacică. În consecință, în 1881, va declara: „(În
România) totul trebuie dacizat oarecum de acum în-
ainte.”1 Era vremea unei autentice „renașteri
naționale”. Pe de altă parte, că Eminescu alege pentru
reformarea țării modelul dacic credem că s-a produs
și ca urmare a „câmpului morfogenetic” străbun, pe
care el îl percepea, la care avea acces și din care el se
considera parte integrantă.

Paul Șadurschi, arheolog,
directorul Muzeului județean de isto-
rie Botoșani și Lucia Olaru Nenati,
muzeografa Casei memoriale „Mihai
Eminescu” de la Ipotești, antrenați în
activitatea de efectuare a săpăturilor
arheologice din 1976 pentru desco-
perirea temeliilor adevărate ale casei
căminarului Gheorghe Eminovici,
casă a copilăriei poetului Mihai Emi-
nescu, în vederea reconstituirii pe te-
meiuri autentice a acestei clădiri.

(Imagine din Arhiva Mu-
zeului Judeţean Botoşani, obţinută
prin amabilitatea domnului manager
dr. Aurel Melniciuc)
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Mesajul operei și al acțiunilor publice ale lui
Eminescu, mai ales din ultimii ani de viaţă, au certă
valoare simbolică.

Concluzii
Dacă egregorul sau câmpul morfogenetic este

un câmp energetic, de fapt un vector purtător al fizio-
nomiei neamului în timp, dar și conținut al ei, „matri-
cea stilistică” este suma trăsăturilor spirituale
naționale, identificate de Blaga.   O serie de „ciudate
coincidențe” din viața poetului atestă o racordare a
omului Eminescu la câmpul morfic al neamului, pre-
cum  și angajarea unor elemente din „matricea stilis-
tică a spiritualității noastre” ca aspecte fundamentale
în creația sa.

Dacă „lecţia Eminescu” este una de mândrie
şi demnitate patriotică, lăsând testamentar credinţa în
asumarea condiţiei etnice a civilizaţii geto-dacice,
putem conchide, fără nicio ezitare, că M. Eminescu
este un exponent autentic, în a doua jumătate a seco-
lului al XIX- lea,  al stirpei noastre străbune,  al  ne-
amului nostru dacic.   

Aşadar, Eminescu se impune în creaţia artis-
tică naţională drept dacul cel mare al poeziei româ-
neşti1, iar dacismul se instituie drept o coordonată
definitorie a operei, activităţii, viziunii şi personalităţii
lui, trăsătură explicabil prin racordarea sa la egregorul
neamului, la câmpul morfogenetic străbun traco-geto-
dacic.

______________
1 Postumele lui Eminescu în Scriitori români şi străini, I,
Ediţie îngrijită de Ion Creţu, Prefaţă de Al. Piru, BPT, Bu-
cureşti, Editura pentru literatură, 1968, p. 108. Studiul a fost
publicat pentru  prima dată în Viaţa românească, nr. 8/ au-
gust 1908, Iaşi .
2 Daniel Roxin, Spiritul dacic renaşte, Bucureşti, Editura
Vidia, 2012, p. 79-81. 
3 Vezi emisiunile „Universul cunoașterii”, realizate de Da-
niel Roxin la postul Nașul TV din perioada respectivă.
4 Traian Trandafir, Mihaela Gheorghiu, Introducere în me-
dicina vibrațională, București, Editura DAO PSI, 2013
5 Eminescu, Amita Bhose şi Dacologia, în Dacia Magazin,
nr. 77, mai 2012
6 Dumitru Murăraşu, Comentarii eminesciene (1875-1879), în
Poezii de Mihai Eminescu, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva,
1970, p. 474, apud Iulia Brânză Mihăileanu, lucr. cit., p. 68 
7 Vezi  Dacismul eminescian – un reper eminescian dăinui-
tor în Origini, anul 4, Nr. 7 (36), iulie 2016, p. 77 – 78
8 Adrian Păunescu, O vatră misterioasă, în Flacăra nr. 18 /
6 mai 1976, p.1
9 L.Olaru Nenati, lucr. cit., p.78
10 „Și tot pe lângă-acestea cerșesc înc-un adaos:/ Să-ngăuie
intrarea-mi în vecinicul repaos” (Opere alese, I, p. 121)
11 Vezi Tereza Danciu, Societatea românească în viziunea
publicistică eminesciană, în Dacia Mgazin, nr. 73, ianuarie
2012 şi urm.
12 „Românul” a contractat năravul în Timpul, 29 iulie
1881,Opere, XII, Editura Academiei, 2010, p. 267
13 Această formulă am folosit-o prima dată în articolul Mitul
dacic al soarelui în poemul postum eminescian „Memento
Mori”, publicat în România Mare, nr. 985 din 12 iunie 2009,
p.11, apoi în Motivul soarelui în poemul eminescian postum
„Memento Mori”, publicat în revista Societăţii de Ştiinţe Fi-
lologice din România Limbă şi literatură, Anul LIII, vol. I–
II, 2011, p. 118–136, şi am argumentat-o în articolele din
Dacia Magazin, numerele 78-79, 80, 81 şi 82/ 2012.

„Vatra dacică” descoperită
lângă casa familiei Eminovici da la
Ipotești.

„Am descoperit vestigiile
dacice cu câțiva pași mai încolo, în
curtea căminarului, unde se presupu-
nea că exista o altă construcție gos-
podărească, numită „atenansă” și
unde, cică, dormeau băieții familiei,
nu în casa mare unde dormeau
părinții și fetele.” 

Dr. Lucia Olaru Nenati
(fotografie din arhiva personală)
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În matricea noastră cultural-literară, profesorul de
literatura română Bucur Gheorghe ștanțează  o nouă
producție literară pe care o considerăm de taxon național
prin conținut științific și originalitate, răspunzând cu multă
măiestrie spectrului lărgit și exigent al consumatorilor de
poematică eminesciană. Specialist în critică și eseistică li-
terară, autorul prin forța augmentativă ne poartă cu dărnicie
și discreție prin portalul vocației academice, potrivindu-i-se
în plenitudine sintagma Magister dixit! Titlul metaforic al
cărții, ales cu grijă și multă încărcătură veridică rezonează
integral cu pregătirea filozofică, mitologică, istorică, științifică
și cu toate faptele literare ale lui Mihai Eminescu, numit pe
bună dreptate poetul absolut al neamului românesc, alias -
în cazul de față, zeul tutelar al spiritualității românești.

Din această perspectivă, îl considerăm pe profe-
sorul-pedagog Bucur Gheorghe un scriitor magistral cu
punct zenital de luminație eminesciană, înlesnindu-ne calea
spre a înțelege cu adevărat de ce Eminescu este un mit cul-
tural fundamental sau brandul identitar național cultural cel
mai important al neamului nostru.  Lucrarea  înglobează
cele mai importante eseuri critice despre opera marelui
poet, constituite în adevărate reflexe revelatorii, reunite la
rându-le, într-un omagiu profund adus poetului nepereche. 

Spectral, în paginile ei, găsim  multă știință literară,
pedagogie literară, atomizare analitică, dacism, patriotism
luminat, câmp morfogenetic eminescian, elemente de com-
parabilitate critică, precum și o viziune modernă asupra mo-
tivelor lirice ale poetului, grupate criterial și procesate scalar
- microsistemic sau macrosistemic, în funcție de întinderea
spațio-temporală a determinantului respectiv. Printr-o ase-

menea analiză complexă autorul își certifică în mod perem-
ptoriu statutul de eminescolog, fiind primul tulcean în
această privință.

Cum autorul cărții este un aderent fervent la con-
ceptul eminescian de dacism și patriot de excepție în arealul
intelectual dobrogean – cu participare anuală la toate Con-
gresele naționale de traco – dacologie, este lesne de
înțeles, de ce a tipărit-o la cunoscuta Editură „Burebista”,
coordonată de reputatul om de cultură Daniel Roxin. Re-
marcăm de asemenea, efortul și ecartul documentar depus,
îndeosebi pentru aducerea cât mai multor elemente de ori-
ginalitate. Astfel, pentru cât mai multă cuprindere a vieții și
operei poetului, au fost studiate și expuse în facsimil (o
parte din) Manuscrisele lui Eminescu, editate postum de
Academia Română – Secția literară, sub îngrijirea Acade-
micianului Eugen Simion – unul din cei mai buni eminesco-
logi de la noi din țară

Pentru demonstrarea câmpului morfogenetic stră-
bun în care a vibrat GENIALUL poet au fost inserate con-
cluzii ale unor studii de arheologie efectuate în curtea Casei
memoriale de la Ipotești. În literatură și publicistică Mihai
Eminescu a lucrat cu mare determinare istorico- patriotică
la proiectul etnostatal numit Dacia Mare, susținând că Ro-
mânia trebuia toată dacizată, propunând chiar  denumirea
ei de Dacia Mare. Susținea de fapt, un curent ideologic care
să mai estompeze exagerările lansate de Școala Ardeleană
privind latinizarea din perioada daco-romană. El a luptat pe
baza realităților istorico-geografice de atunci, pentru înfăp-
tuirea ideii de stat și naționalitate, pentru libertatea neamului
nostru și punerea nației române în egalitate cu celelalte

Lucrarea profesorului Gheorghe Bucur  
„EMINESCU - ZEUL TUTELAR AL

SPIRITUALITĂȚII NOASTRE”,
o carte a patrimoniului cultural

național și local-dobrogean

Prof. Gheorghe  OANCEA

c
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națiuni europene și ale lumii.
Viziunea lui politică etnostatală a fost una modernă

și profetică. Eminescu a militat consecvent pentru realizarea
unității de neam, de limbă, teritoriu, credință și un singur
hotar pentru toți frații românii, identificând și liantul principal
al acesteia- Biserica – maica spirituală a neamului româ-
nesc. Iată de ce Eminescu pentru noi este și patriotul ab-
solut - PATER PATRIA, pe bună dreptate, Profesorul Bucur
Gheorghe, numindu-l extrem de inspirat ,,Dacul cel mare
al literaturii române”. Chestiunea (Cestiunea) principală
pentru istoria și dezvoltarea țării noastre, într-o formulare
logică și concisă, comenta Eminescu, era ca elementul ro-
mânesc să rămână determinant (cum era, de facto, atunci)
pentru a da tiparul etnostatal; apoi bunul-simț și geniul crea-
tor al poporului român să fie „pe viitor norma de dezvoltare
a țării și să pătrundă pururi această dezvoltare”. Eminescu
spunea tuturor că nu poate exista iubire de patrie  fără cultul
și cinstirea trecutului nostru strămoșesc. 

A avut o admirație supremă pentru marii voievozi
ai  țării noastre, preamărind în versetele poetice faptelor lor

creștine și de vitejie care ne-au menținut în calea vijeliilor
și răutăților barbare din secolele trecute. La Congresul
spiritualității românești organizat la Putna în 1871, în com-
pania lui Ioan Slavici și Ciprian Porumbescu a  transmis  cu
miruire de suflet și înaltă simțire patriotică următorul crez-
mesaj către toată românimea de pretutindeni: „Să facem
din Putna Ierusalim al Neamului Românesc și din mor-
mântul lui Ștefan cel Mare, altarul conștiinței naționale”.
Analizând cu mult temei științific viziunea  lui Eminescu de
,,renaștere prin dacizare a țării”, Profesorul Bucur Ghe-
orghe îl consideră ,,premergătorul Marii Uniri de la 1 De-
cembrie 1918”.

Într-adevăr, acest an reprezintă pentru  poporul
român anul sfânt, când bunul DUMNEZEU ne-a dat cea mai
puternică Îndumnezeire prin înfăptuirea Marii Unirii. Este
demn de toată admirația și milostenia noastră, momentul
Tratatului de la Trianon, când două dintre criteriile de bază
ce au format subiectul dezbaterilor, au fost exact în tiparul
gândirii eminesciene, respectiv criteriul geodemografic al
majorității populației și cel istorico-geografic al continuității
habituale românești în spațiul milenar străbun carpato-da-
nubiano-pontic.

Pe lângă teza wilsoniană a autodeterminării po-
poarelor după Primul Război Mondial, doi mari geografi
francezi – Emmanuel de Martonne și Robert Ficheu –
excelenți cercetători și cunoscători ai realităților geografice
și istorice românești, au pledat științific, prin cele două criterii
amintite mai sus, la Comisia Cartografică a Trianonului pen-
tru trasarea cât mai corectă a granițelor țării noastre după
această conflagrație mondială. Să ne reamintim cu multă
venerație de acești doi mari geografi francezi, deoarece în
lipsa lor, cine știe cum ar fi arătat fruntariile țării noastre!

În paginile cărții găsim și o excepțională analiză și
încercare de încadrare a fizionomiei etnice a lui Mihai Emi-
nescu. Se face trimitere mai întâi la un studiu efectuat de
George Călinescu, care l-a încadrat pe marele poet la mor-
fotipul etnic care i s-a părut cel mai viguros și anume, de
,,român carpatin”, cu alte cuvinte, descendent genomic
din „dacii montibus inhaerent”(Anaeus Florus). Apoi, în baza
unei ample investigații documentare, autorul lucrării intro-
duce în manieră originală conceptul de „câmp morfoge-
netic geto-dac la care s-a racordat Eminescu”.

Colaborând cu Paul Șadurschi – Directorul muzeu-
lui județean de arheologie Botoșani, muzeograful Lucia
Olaru Nenati de la Casa memorială din Ipotești, consideră
că Eminescu și frații săi dormeau într-o „atenansă ”situată
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lângă casa cea mare (în care dormeau numai părinții și su-
rorile poetului). Sub atenansă s-au descoperit urmele unei
vetre dacice din secolele II – III d.H., de unde Eminescu,
încă din copilărie, ar fi primit după L.O. Nenati,„efluvii sem-
nificatoare”, adică, într-o terminologie modernă,„impulsuri
energetice din câmpul morfogenetic străbun geto-dacic
”, spune Profesorul Bucur.

După cum se știe, există cercetări științifice multi-
ple, care aduc în prim-plan faptul că marile genii au puteri
excepționale de a vibra în cuante energetice cu diferite câm-
puri informaționale. Cum Eminescu a fost unul din geniile
cele mai importante din coloana infinită a spiritualității
românești, mai mult ca sigur a știut să vibreze în câmpul
morfogenetic străbun. Așa s-ar explica, într-un fel, pasiunea
lui excepțională pentru istoria străbună, predilecția pentru
realizarea unui Univers mitologic național („Raiul Daciei
Vechie”) și faptul că într-o variantă a unei poezii de-a sa a
spus: „Fiți voi romunculi, simt în mine dacul”. Cu multă
migală și răbdare  sunt analizate o parte din motivele lirice
(circa 150) și valorile stilistice din poemele eminesciene, ci-
titorul bucurându-se de interpretări elevate și originale în
reflexe revelatorii, configurând noi valori adăugate operei
eminesciene. 

M-a impresionat mult maniera demonstrativă prin
care semnatarul lucrării îi conferă lui Eminescu un alt atri-
but-valență sau semnificator și anume acela de „poet solar
al literaturii române”. Astfel, motivul solar eminescian este
detaliat prin mai multe ipostazieri, dar, din lipsă de spațiu și
pentru a lăsa deschisă curiozitatea emergentă a cititorilor
spre lectură până la final, selectez doar trei: ipostaza de
„foc solar”, mișcarea aparent diurnă a Soarelui pe bolta ce-
rească și cea de evoluție ca astru  în Univers. Prin expresia
,,foc solar”, Eminescu a intuit ceea ce numim azi combu-
stie solară de trecere a hidrogenului în heliu prin reacții ter-
monucleare, însoțite de o degajare imensă de energie
solară sub formă de lumină și căldură, dătătoare de viață.

În ceea ce privește mișcarea diurnă solară, de
asemenea a intuit în poemele sale  că raporturile dintre
Soare și suprafața telurică privind indicii de luminozitate
sunt mereu schimbabile, datorită interacțiunilor cosmice in-
duse de mișcările de rotație, revoluție și nutație ale Pămân-
tului, dar și de mișcarea galactică a întregului sistem solar.
Acest fapt demonstrează că, în poemele eminesciene, pe
lângă lirism și romantism, întâlnim și multă mecanică new-
toniană cerească sau o formidabilă cunoaștere a ipotezelor
cosmogonice Kant-Laplaciene . Cât privește evoluția Soa-

relui ca astru ceresc, poetul național –„rege al cugetării
omenești”(Titu Maiorescu ), frecvent a scris că „Un soare
de s-ar stinge-n cer /Se naște iarăși soare”. O  aseme-
nea interpretare ne face să credem că inegalabilul poet a
intuit ipoteza „Bi –bangului”, formulată mai târziu de as-
tronomul american George Gamow (1904 – 1968). În speță,
Universul devine infinit în spațiu și timp, iar Soarele nostru
trece prin diferite stadii(acum este în cel de stea galbenă)
pentru ca, ulterior, să ajungă o stea neutronică și apoi printr-
o nouă explozie să se reia ciclul cosmic în alte dimensiuni
spațio-temporale.

Certamente,  această viziune privind evoluția as-
trală a Soarelui își are sorgintea în citirea cu mare profun-
zime filozofică a lucrării lui  Kant „Istoria naturală,
generală și teoria cerului”. Iată motive pentru care poe-
mele eminesciene sunt pline de porți solare care luminează
Edenicul plai românesc și care definesc ceea ce denumim
în prezent Kogaionul românesc sau Universul mitologic ro-
mânesc.  Ars poetica și publicistica lui Eminescu sunt tur-
nurile-zigurate ale neamului nostru pentru eternitate/
universalitate, care îl definesc pe poet  ca una din efigiile
cele mai importante ale țării, alături de ale celorlalte  po-
poare creative ale lumii.

Ca orice ființă umană și Eminescu a avut mici ră-
tăciri(Erare humanum est), dar dincolo de aceste aspecte
opera sa este una magnifică și infinită ca deschidere siste-
mică  prin dimensiunea ei transcendental- universală,
consfințindu-i titlul de „zeu tutelar al spiritualității
românești”. Cercetătorul Bucur Gheorghe scoate din
experiența existențială a poetului și a jurnalistului acea parte
de sacralitate ideatică și literară care-l autentifică drept poet
stelar și național prin care înveșmântează cultura română
și fagurele de miere al limbii române. 

Citind această carte ești marcat de un sentiment
de Înălțare, de purificare și comprehensibilă  trăire patrio-
tică, de redescoperire  și reconfigurare constelativă a poe-
tului nostru național și astral. O carte care se adresează
tuturor românilor, fiind și o excelentă sursă de inspirație li-
terară pentru toți tinerii care au de susținut examene de fac-
tură literară,mitologică, filosofică și istorico-geografică. Prin
conținutul științific și istorico-literar al tematicii  abordate lu-
crarea„Eminescu – Zeul tutelar al spiritualității
românești”, elaborată de profesorul tulcean Gheorghe
Bucur,va rămâne o producție de critică literară durabilă,  de
rezistență și apărare întru veșnicie a mitului eminescian.
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Un roman de dragoste?!  După ce domnul Tănase
Caraşca ne-a purtat prin „bazarul roşu”, ne-a făcut să simţim
„urzicile” copilăriei, ne-a condus prin „timpul şi răstimpul”
vieţii sale, ne-a „dus” şi ne-a „întors” pe firul unor povestiri
remarcabile, vine acum cu o „revanşă”, ca să mă refer doar
la proza îndrăgitului scriitor tulcean.

Iubirea este motivul multor scrieri ale autorului, dar
un roman doar al iubirii?! O provocare, un risc, amândouă
asumate cu bucuria de a da cititorilor o nouă operă care să
le îmbogăţească sufletul. Un curaj să scrii la vârsta maturi-
tăţii o poveste romantică, emoţionantă, pură, despre doi ti-
neri liceeni ai anilor ’70. Şi totul este o reuşită!

Cititorul va înţelege pe parcurs titlul romanului,
„Revanșa”, îl va intui la un moment dat cu oarecare teamă
pentru destinul protagoniştilor idilei născute în ultimii ani de
liceu. Epilogul oferă o imensă surpriză!

Autorul se situează de la început în ipostaza unui
martor obiectiv, derularea întâmplărilor amintind de literatura
clasică realistă. Cu un talent demonstrat în toate operele
de până acum, autorul stăpâneşte arta povestirii construind
plauzibil intriga romanului în aşa fel încât cititorul parcurge
cu maximă curiozitate pagină cu pagină.

De la început suntem duşi în universul curat, fru-
mos şi promiţător al elevilor de liceu, sondarea acestei vâr-
ste devenind preocuparea naratorului în prima parte a
scrierii. Psihologia tinerilor este adusă în prim-plan printr-o
analiză minuţioasă, uneori cu tentă umoristică, de cele mai
multe ori însă cu mare admiraţie pentru tinerii acelor vre-
muri. Îi scapă însă naratorului (cu voie?!) trimiteri uşor iro-
nice spre mulţi adolescenţi ai prezentului, adultul neputând
să se detaşeze de un ton uşor moralizator, benefic pentru
cititorii tineri. Viaţa de liceu este prezentă cu tot „arsenalul”

ei: lecţii, profesori, prietenii, chiuluri, flirturi, începutul unor
idile, gelozii, uşoare răzbunări, apoi banchet, bacalaureat,
examen de admitere în facultate.

Cu mare experienţă în crearea acţiunii, autorul ne
plimbă fie prin mediul urban, acolo unde îşi fac liceul prota-
goniştii, fie în cel rural, de unde vin unii tineri. Totul este con-
struit strict faptic pentru a se aduce în faţă fondul
problematic al poveştii de iubire. Prin asimilarea psihologiei
maturului la cea a adolescentului, scriitorul realizează o na-
rare plauzibilă a faptelor.

Rând pe rând intră în scenă personajele:
Viorica(Ica), Cătălin(Cătă), Edith, Petrică, prieteni, părinţi,
profesori. Pentru a-i portretiza, se recurge la mai multe me-
tode, retrospectiva fiind principala. Firul naraţiunii se între-
rupe şi suntem duşi în trecutul eroului, în copilăria şi viaţa
lui de familie. Dialogul, portretul fizic (amplu realizat, pictu-
ral) se vor adăuga în realizarea chipurilor protagoniştilor şi
mai ales în sublinierea maturizării lor în relaţia cu părinţii,
profesorii, colegii, cu ei înşişi.

Scopul unei prefeţe nu este să povestească o
scriere pas cu pas(chiar consider că este o greşeală care
poate dăuna, tăind curiozitatea de a citi opera în sine), sco-
pul este să stârnească interesul, să reliefeze mesajul, să
ofere un punct de vedere, acelaşi cu al autorului sau uneori
diferit.

În întregul roman, scriitorul aşază sub zodia eter-
nităţii sentimentele pe care, inevitabil, orice om le trăieşte
de-a lungul vieţii: iubirea adolescentină, apoi cea a tinereţii
şi a maturităţii, descoperirea instinctelor fizice, senzuale şi
sexuale, împlinirea iubirii, gelozia, furia, dorinţa de răzbu-
nare(atunci când tânărul are ceva probleme de educaţie).

Cu o atentă observare a feminităţii, scriitorul

JOCUL IUBIRII
– Jocul propriu-zis al vieţii

(romanul „Revanșa” de Tănase Carașca)

prof. Floarea CALENIC
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creează un portret de excepţie al Vioricăi, elevă în clasa a
XI-a, care la 18 ani era: „o fată verticală, conştientă de ca-
lităţile ei fizice şi morale care o avantajau net în faţa celor
mai multe fete, ba la unele capitole era unică, neavând ter-
men de comparaţie în liceu. Ajunsă la maturitate, se re-
marca prin seriozitate, frumuseţe, eleganţă, discreţie,
comportare civică, educaţie…”  Portretul fizic este minuţios
realizat printr-o avalanşă de epitete admirative, frumuseţea
exterioară a fetei completând-o pe cea interioară. Tânăra
este „o prezenţă agreabilă, bine primită şi privită, putând fi
un model pentru acele timpuri când disciplina şi ordinea
şcolară erau impuse, acceptate şi nu alese.”

Ca şi în cazul celorlalte portrete, şi aici, de câte ori
este în prim - plan Ica, sunt evidenţiate relaţiile sănătoase
din familie, mai ales în cea de la sat, intenţia scriitorului de
a elogia ruralul fiind ştiută din toate operele sale. Mama fetei
o „struneşte” pe un ton  sentenţios când află că e îndrăgos-
tită, că vrea să se căsătorească cu alesul ei: „…sfatul meu
este să nu te grăbeşti, că nu ştii ce-ţi oferă viaţa. Ce ştiţi voi
despre viaţă şi ce greutăţi pot apărea? Sunteţi încă destul
de cruzi şi acum credeţi că tot ce zboară se mănâncă.”

Ica îşi dovedeşte unicitatea în multe situaţii, ea îşi
trăieşte plenar iubirea, ştie cum vrea să-şi construiască
viaţa, luptă pentru tânărul Cătălin, iartă fiindcă înţelege gre-
şeala lui. Punctul culminant, care îi pune în lumină caracte-
rul frumos, este atunci când, la ofiţerul stării civile, rosteşte
cu hotărâre acel „Da” în ciuda unei intervenţii halucinante a
rivalei ei, orbită de furia răzbunării,

Cătălin, perechea Icăi, este de asemenea de o fru-
museţe morală impresionantă. Crezând cu tărie că „dacă
există iubire, există şi soluţii”, el luptă să câştige şi, mai ales,
să păstreze iubirea fetei alese. Chiar dacă la început era
uşor dominat, tânărul fiind „o fire mai rezervată, mai timid
şi mai puţin speculant în ceea ce priveşte relaţia băiat-fată”,
el va reuşi să construiască împreună cu Ica o iubire trainică
bazată pe principii sănătoase, sădite în familie.

Jocul întâmplării schimbă viaţa tânărului, autorul,
ajuns cu firul acţiunii în acest moment de o maximă ten-
siune, introducând un personaj malefic, Edith, „fată de bani
gata”, fiică de om influent în judeţ, frumoasă, emancipată,
cu toate armele seducţiei în acţiune, periculoasă, când i se
năruie dorinţa de a-l face pe Cătălin robul ei sentimental.
Autorul impulsionează  acţiunea, totul devine dramatic, mai
ales pentru Ica şi Cătălin. Apelând la introspecţie, autorul
sondează sufletul celor doi, subliniază suferinţa lor, demni-
tatea fetei şi fondul dilematic al tânărului căzut în mrejele
experimentatei fete de demnitar. Chiar dacă băiatul reali-
zează greşeala de a se fi lăsat sedus, nu acceptă să re-
nunţe la iubirea pentru Ica şi să devină partenerul lui Edith.
Frământarea sufletească a Vioricăi este descrisă cu o cu-

noaştere profundă a omenescului: „în interiorul sufletului ei
exista o luptă dramatică cu ea însăşi, pe care încerca să o
echilibreze, dar nu reuşea nicicum. Cantitatea de încredere,
de iubire pe care o investise în relaţia cu Cătălin, planurile
imaginare de viitor[…] i-au zdruncinat percepţia de până
atunci despre dragoste, loialitate, încredere…”

În portretizarea celor doi iubiţi, Viorica şi Cătălin,
se simt idealizarea şi ducerea spre perfecţiune a omului,
autorul oferindu-ne modele. Cu o tentă evident educativă,
vine şi cu modele negative, Edith şi Petrică, cei care vor
avea un rol decisiv în destinul îndrăgostiţilor.

Petrică, un copil abandonat şi crescut într-un or-
felinat, înfiat de rude ale Vioricăi, poartă tarele primilor ani,
tare care, la vârsta stagiului militar, vor face din el o unealtă
uşor de manipulat de Edith, cea dornică de răzbunare. Prin
complicitatea lor, totul devine de acum în roman neaşteptat
de tragic, dar verosimil.

Scrierea se transformă într-un fel şi în atenţionarea
tinerilor care se află la vârsta când descoperă iubirea, îi în-
vaţă să o trăiască, să se ferească de pericole , îi conduce
spre înţelegerea unui deziderat: în faţa tentaţiilor de orice
fel(se vorbeşte mult şi despre fumat, despre băuturile al-
coolice, despre relaţia fată-băiat) omul trebuie să fie puter-
nic, să-şi păstreze puritatea şi demnitatea. Spre asta duc
şi scrisorile, multe la număr, dintre Ica şi Cătălin, conţinutul
lor părând uneori prea matur, cu un limbaj sentenţios, cu
unele concluzii despre iubire şi viaţă prea timpurii, dar să
nu uităm că sunt ale unor tineri care chiar cred în valori.

Mânuitor talentat al naraţiunii, dialogului sau des-
crierii, scriitorul Tănase Caraşca este şi un meşter al cu-
vântului, cuvânt bine ales, potrivit în context, cu ample
conotaţii în momentele- cheie.

Limbajul este adecvat vârstei personajelor, cate-
goriei sociale, intenţiei lor în comunicare. Liceenilor le sunt
specifice argoul(barosan, gagici, a papuci, vedetism ş.a.),
cuvintele uşor vulgare, porecle inspirat date profesorilor(Sin-
tagmă pentru cel de română, Basgros-muzică, Plusinfinit-
matematică, Nucleu-chimie), limbajul mai „colorat” când se
simt liberi, neîncorsetaţi de mediul şcolar.

Scriitorul Tănase Caraşca ne-a obişnuit cu opere
valoroase, multe autobiografice, cu o poezie reflexivă,
atentă la cotidian, la zbaterile umane, dar este cunoscut şi
prin umorul sănătos, prin băşcălia din parodii, prin persifla-
rea unor situaţii ridicole în care poate apărea omul.

Iată că romanul „Revanşa” marchează firesc o
evoluţie, scriitorul schimbă tonul şi ne duce pas cu pas spre
un final tragic, oferindu-ne o lecţie: Viaţa nu este mereu o
curgere lină, traseul ei poate fi grav deviat dacă nu suntem
atenţi!
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„Exilații”  Elenei Netcu

Prof. Oana-Gabriela AGACHE

Ieșirea din comunism, convulsiile unei
lumi bolnave reprezintă fundalul pe care se pro-
iectează o poveste, aducând reprezentarea unei
traume colective. Nu poți retrăi experiențe trau-
matice, dar le poți reda, te poți întoarce pentru a
le înțelege, a le da sens și acest lucru reușește
volumul doamnei Elena Netcu să ofere lectorului.
Cartea recompune viața de atunci, lăsând citito-
rul mai aproape de înțelegerea vremurilor pe
care le trăiește ca urmare a lumii parcurse prin
lectură; e un tablou sincer al perioadei care a
lăsat atâtea răni de care, ca țară, încă ne vinde-
căm greu. 

Am putea spune că ”Exilații” este un
roman al confruntării dintre individ și istorie, care
nu iartă nimic din ceea ce am fost și suntem ca
națiune sau o carte care salvează tot ce e mai
bun din lumea prezentată, un roman care ne
arată că în viață trebuie să alegi și că alegerea
nu e niciodată simplă. 

Textul se constituie ca o cronică a unor
existențe, destine frânte sau puternice, cu
povești care devin reale, pulsând de adevăr și de
viață.Structurat în patru capitole și un epilog, pro-
pune, din punct de vedere tematic, iubirea core-
lată cu destinul, dezrădăcinarea și istoria, mai
exact un moment din istoria țării noastre,
Revoluția din 1989. 

Romanul este scris la persoana I, dintr-o
perspectivă intradiegetică. Asistăm la dublarea
vocii naratoriale, cele două planuri trecând alter-
nativ prin prisma lui Emil Bratu, respectiv a Anei
Mușat, personaje centrale. Din perspectiva aces-
tora se leagă mai multe fire narative și destine.

Incipitul ex abrupto, ”Ce vreme câinoasă,
Doamne!” aduce o dublă valorizare a vremii, atât
ca element meteorologic, dar și ca perioadă care
a marcat negativ evoluția personajului narator,
Emil Bratu. 

Încă de la început, se construiește prin
retrospectivă fișa biografică a personajului prin-
cipal, student eminent la Drept, acum evadat din
închisoarea de la Periprava întrucât vina falsă:
deținerea de droguri, valută și glumele politice,
determină arestarea și detenția. Odiseea perso-
najului este urmărită minuțios atât în detenție la
Periprava, la tăierea stufului în deltă, cât și ca
evadat. Bătrâna în casa căreia ajunge, ca fugar,
devine pretextul pentru a dezvălui greutățile prin
care trecea poporul, raționalizarea hranei, co-
operativizarea, luarea animalelor din gospodărie. 

Parcursul evolutiv al personajului-narator
ca student, ca pușcăriaș și nu numai se leagă de
cel al lui Ion Chilianu și Mircea Ivascencu, colegii
care au suferit detenția din același motiv al glu-
melor politice. Nu lipsește tipul personajului tră-
dător, al celui care crede că va avea avantaje
dacă denunță și chiar amplifică fictiv vina. Con-
firmarea acestui fapt nu întârzie să apară când,
după Revoluție, pe listele electorale figura nu-
mele celui care i-a trădat, Sabin, care devine
pentru Mircea, motivația de a intra în politică în
opoziție și de a-l înfrânge.

Sunt atent prezentate toposurile carce-
rale: Poarta Albă, barăcile de la Nazarcea, pre-
cum și degradarea fizică și psihică la care erau
supuși oamenii, depersonalizarea individului sub
imperiul unei vine absurde și ușurința cu care se
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făceau arestările. Se creează o atmosferă ce
emoționează prin detalii afective, autenticitatea
pulsând în forța cu care este înfățișată suferința.
Cititorul este adânc ancorat în spațiul zguduitor,
resimțind frica și disperarea, confruntându-se el
însuși cu ostilitatea și limita. Ceea ce trăiesc pri-
zonierii poate fi ușor raportat la instinctul animalic
al supraviețuirii. Această lume devine o cutie a
Pandorei care păstrează totuși, închisă, speranța
de mai bine prin simțul umorului, prin puterea de
a face haz de necaz; este ilustrarea imaginii celui
care se ridică deasupra condiției existențiale
aspre prin spirit: ”Emile, ne vin bucatele! O să te
lingi pe degete!” zice unul dintre deținuți când li
se aduce așa-zisa hrană.

Se dezvăluie și drama celui care nu su-
portă condițiile grele ale detenției și face ”pactul
cu diavolul” pentru a supraviețui, Milică, martorul
lui Sabin; de asemenea, e relevat sentimentul de
revoltă pe care-l determină oamenii legii care se
comportă ca stăpâni, coordonând ca niște
păpușari destinele celor închiși.

Cum încercarea de a dezerta a eșuat,
șansa eliberării o constituie revoluția care aduce
nesperata libertate. Acest moment este surprins
atât vizual, auditiv, cât mai ales dinamic ”se în-
dreptau toți spre poarta închisorii ca o turmă
dezlănțuită.”

Trenul oprit în mijlocul câmpului devine
simbol al unei călătorii spre altă lume, diferită în
toate dimensiunile ei de cea pe care o cunoștea
Emil, tren în care se afla, fără să știe, Ana, cea
care îi va împlini destinul. Odată cu coborârea
din acest tren începe cu adevărat călătoria.
Împușcarea lui, salvarea Anei, spitalizarea, zvo-
nurile despre fuga și împușcarea Ceaușeștilor,
drumul acasă, în satul Valea Mare, găsirea
părinților bolnavi, plecarea la Iași pentru a-și con-
tinua studiile și a-și da licența reprezintă tot atâ-
tea frânturi de existență care-i definesc viața.
Acestora li se adaugă aspecte ale vieții prietenu-
lui său, Ion Chilianu, cel care l-a și chemat la Iași
pentru continuarea studiilor după revoluție. Prin
dezvăluirea vieții acestuia, se conturează altă la-
tură a transformărilor sociale prin care trece Ro-
mânia postdecembristă: plecarea fetelor în Italia
sau în Spania ca dansatoare, angajarea
absolvenților de facultate ca șoferi de tir sau
inițierea unor afaceri cu haine. 

Emil Bratu evadează din iadul închisorii
în infernul Bucureștiului clocotind de revoltă. Oa-
menii acționau sub imperiul instinctului de

supraviețuire, fugind din fața morții, chiar dacă
presupunea călcarea în picioare a camarazilor.
Sunt înregistrate ca într-o cronică povestea tristă
a bătrânului care a asistat neputincios la moartea
fiului împușcat în cap, precum și absurditatea
unor morți: ”Împușcă-i, mă, că așa e la revoluție!”.

Asistăm la situația dramatică a tinerilor
care ajung să fie aruncați precum coletele în
mașina care aduna morții, trăim alături de perso-
naj coșmarul trezirii printre cadavre, dar avem și
bucuria de a descoperi în acest mare mormânt,
viața. Astfel o cunoaște Emil pe Ana Mușat, cea
hotărâtă să-și croiască un destin dincolo de
granițele țării, pasionată de meseria pe care o
are, de medic stomatolog, dar pe care n-a putut-
o practica, fie din lipsa ustensilelor necesare,
într-un sat din Dobrogea la granița cu Bulgaria,
fie din cauza hărțuirilor din partea primarului care
părea să coordoneze tot. Este detaliat periplul
Anei în Paris, angajarea la clinica lui Vaillards pe
care e nevoită s-o părăsească pentru a evita
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avansurile acestuia. 
Chiar dacă Ana este personajul care

completează cuplul central al romanului, figura
feminină proeminentă aparține Liei care, dincolo
de a fi liantul prin care Ana reușește să-și ia di-
ploma de medic în Franța, lasă o amprentă asu-
pra întregului roman. Nu întâmplător se
revelează în Epilog destinul acesteia și al familiei
sale. 

Lia, fata ambițioasă, frumoasă și zveltă
care a crezut în construirea propriei vieți departe
de țară, care a crezut că o căsătorie de
conveniență cu un bărbat cu mult sub prezența
sa fizică și intelectuală îi va aduce dorita
cetățenie franceză, ajunge să îndure supunere,
tortură, pierzându-și prestanța de altădată, dar
care are încă reminiscențe de împotrivire și de
revenire la demnitate. Ceea ce pare însă a-i pe-
cetlui destinul este fata, copilul pe care și l-a dorit
atât de mult și pentru care a făcut compromisul
de a rămâne în familia musulmană, cu toate
umilințele pe care le presupunea. Nici suferința
la care a fost supusă de socrul ei, de soț, nici cea
de pe patul de spital n-a fost mai puternică decât
sentimentul matern. 

Este urmărită evolutiv transformarea fe-
meii frumoase, puternice, cu inițiativă, într-o soție
de musulman umilă, devenită firavă, doar o
umbră a celei ce a fost odată. Și toate acestea,
doar pentru că n-a avut curajul de a se întoarce
în țară, de a-și recunoaște eșecul. Și-a asumat
condiția de exilat ca pe o penitență, până la
capăt, preferând jertfa de sine.

În codul genetic al românilor pare în-
scrisă această putere de sacrificiu, dăruirea pen-
tru celălalt: Lia îi plătește cursurile de medicină
Anei, aceasta sacrifică timpul pe care l-ar fi putut
petrece cu Emil, cel pe care l-a așteptat șase ani,
pentru a merge s-o vadă pe Lia la spital; Emil îl
ajută pe cel devenit om al străzii, primindu-l în fa-
milia sa, oferindu-i un loc de muncă și sentimen-
tul că este util; Ion își anunță prietenul să revină
la Iași pentru continuarea studiilor, iar când
acesta este într-un impas financiar, îi propune
asocierea pentru promovarea imaginii turistice a
țării. Reprezintă un fel de ajutorare reciprocă, un
ajutor dezinteresat, altruism, pentru ca apoi, bi-
nele făcut să revină, karmic.

Întorcându-ne la Emil și la Ana, aceștia
reiterează cuplul adamic: ”de la noi începe
lumea”. Este actualizat mitul androginului într-o
formă particulară a creației, a genezei, Emil fiind

în ipostaza unui Adam cu puteri demiurgice care
o aduce la viață pe Ana. Această căutare a su-
fletului pereche nu contenește până în momentul
când, întâlnindu-se, au sentimentul împlinirii prin
celălalt.

Povestea de iubire se proiectează pe
fundalul amplu al schimbărilor sociale survenite
după Revoluția din 89. Este surprinsă incertitu-
dinea viitorului. Chiar dacă Revoluția le-a adus
tinerilor mai ales șansa libertății, ei continuă să
fie captivi într-o societate în care se șomează cu
diplomă pentru că angajările nu se fac fără
experiență în domeniu, așa că licențiații iau dru-
mul Europei în afacerile cu blugi sau cu mobilă.
De asemenea, se conturează imaginea oameni-
lor atrași de mirajul îmbogățirii prin jocul la Cari-
tas, rămânând fără case.

Un exemplu de eșec în societatea post-
decembristă este nea Selim devenit om al străzii
după ce, anterior, fusese director de întreprin-
dere. Se evidențiază astfel atitudinea icono-
clastă, demolatoare, în multe cazuri nejustificat:
înlăturarea celor care se aflau într-un post de
conducere, în ciuda faptului că erau capabili, vin-
derea ”la bucată” a fabricilor, a uzinelor, distru-
gerea sistemului de irigații și reintrarea în
posesia pământurilor a foștilor proprietari, chiar
dacă nu aveau cu ce să-l lucreze, revendicarea
unor clădiri de patrimoniu pentru a fi apoi lăsate
în ruină. România a devenit ”un animal rănit din
care toți își iau halca”. Din când în când, vocea
rațiunii atribuită invariabil unui bătrân tempe-
rează avântul tinerilor, accentuând realitatea dis-
trugerilor în toate domeniile, amenințând cu
prăbușirea. Se conturează, așadar, imaginea
unui popor debusolat care nu înțelege sensul
libertății sau îl înțelege greșit.

Dincolo de toate, răzbate spiritul autentic,
mândria de a fi român, în episodul pregătirii
spectacolului menit să promoveze imaginea Ro-
mâniei în Franța, cu tot ceea ce înseamnă: foto-
grafii cu peisaje pitorești, costume populare
tradiționale, dansuri și cântece specifice. Sufletul
de român pulsează odată cu pașii jucătorilor care
punctează Ciuleandra, părând a concentra ”toată
durerea neamului românesc”, se înalță odată cu
cântecul la nai al lui Gheorghe Zamfir, pare a se
imortaliza în aforismele lui Cioran sau în sculptu-
rile lui Brâncuși, personalități amintite în roman,
atent alese, care ilustrează în grad înalt dome-
niile culturale românești.

Privirea, în ansamblul romanului, se
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oprește și asupra pitorescului satului românesc,
dobrogean, din perspectiva celui care este mân-
dru de originile sale. Astfel, se constituie imagi-
nea Dobrogei ca centrum mundi: ”Când spui
inima Dobrogei, spui centrul universului”. 

Stilul fluid al scriiturii se reflectă și în des-
crierile scurte și concentrate care conturează ca-
drul și care creează imagini de film fragmentat,
întocmai ca viața personajelor care și-au dus în
spate povara propriei existențe. Se individuali-
zează descrierea satului natal din Dobrogea,
Valea Mare: ”erau acolo zeci de sălcii, de-a
valma cu salcâmii, ulmii, zeci de arbori bătrâni
morți în picioare, strâmbi și scorburoși cu crengi
înnegrite de trăsnet. Deasupra croncăneau iarna
puzderie de păsări, îndeosebi ciori, așezându-se
atotstăpânitoare pe crengile uscate, de parcă ar
fi prevestit o catastrofă. Dacă săpai puțin mai
adânc, țâșnea apa, mai ales primăvara și
toamna. Multe dintre case erau înclinate, de
parcă ar fi făcut o plecăciune în fața soarelui care
refuza să le lumineze. Se curbau de vreme pre-
cum bătrânii.”

De asemenea, autoarea portretizează cu
îndemânare personaje cu care empatizezi ușor
și în care se regăsesc diferite tipologii umane,
detaliile fizice sau morale fiind inserate firesc,
parcă o prelungire a dialogului și a narațiunii.
Portretul Anei îi surprinde diafan trăsăturile:
”Părul negru, ușor ondulat îi cădea în neorându-
ială pe umerii firavi de fetiță neîmplinită, subțire
ca un vrej. Doar halatul de spital vișiniu ascun-
dea acel trup plăpând care se ghicea mai mult
după fața ovală, palidă, cu trăsături delicate”.

Planul oniric, des valorificat în romanele
Elenei Netcu, devine anticipativ sau complemen-
tar acțiunii, transpunând uneori starea delirantă
a personajului: ”Am rămas o vreme așa cu apa
șiroindu-mi pe gât și prelingându-se ca o reptilă
pe șira spinării. Mă uitam încordat în jurul meu
cu speranța că voi găsi vreo potecă. (…) Picătu-
rile reci se revărsau peste mine ca dintr-un
jgheab. Tremuram din tot corpul.” Alteori, visul
devine o proiecție a propriilor dorințe: ”Tavanul
începuse să se onduleze și odată cu el, pletele
Anei. (…) Ana îmi zâmbea printre macii bezme-
tici de un roșu sângeriu. (…) strigând: ”Stai, nu
pleca… merg cu tine!...” Tot prin vis se comple-
tează fișa biografică a personajelor, oferindu-se
detalii despre bunicul lui Emil. 

Dialogurile sunt vii, redate într-un limbaj
colocvial care conferă autenticitate personajelor

și replicilor. Prin dialog se constituie imaginea
unor spații reprezentative pentru Paris: Grădinile
Tuillerius, Luxemburg, Cartierul Latin, Notre
Dame, nelipsind nici referințele livrești: Quasi-
modo, Esmeralda. Trebuie precizat, de aseme-
nea, că Parisul este prezentat ca o lume
cosmopolită, pestriță, atât cu latura strălucitoare
a luminilor, a culturii, cât și cu imaginea cartiere-
lor insalubre, a parcurilor mizere, a aglomerației
de la metrou, a cerșetorilor.

Ca toposuri locale, pe lângă imaginea sa-
telor din Dobrogea, se reconstituie Clujul, Iașiul,
Bucureștiul. Însă deși acțiunea își mută sistema-
tic fundalul geografic, spațiul nu domină nicio-
dată omul. Ființa umană reprezintă, în contextul
poveștii prezentate în roman, un nucleu ce se
definește treptat, se extinde și, deși se îndreaptă
în direcții diferite, are mereu cel puțin o verigă ce
unește toate aceste destine. Ana și Emil for-
mează cuplul de personaje în cazul căruia nu
prezența fizică a fost cea decisivă, ci uniunea
spirituală creată involuntar, care i-a determinat
să se caute, să-și vorbească, să ducă mai de-
parte o lume.

Finalul romanului surprinde evenimentele
peste zece ani, aducând rezolvarea firelor narative. 

Sensurile titlului se dezvăluie pe parcur-
sul lecturii. Unii par exilați în propria țară întrucât
nu reușesc să se realizeze la nivelul așteptărilor
din cauza nesiguranței locului de muncă, a mira-
jului îmbogățirii neașteptate prin dobânzile nes-
perate la unele bănci care se dovedesc fantomă,
oamenii pierzând tot; alții resimt puternic, fie în
țară, fie în afara ei, un exil interior, acea neliniște,
veșnică nemulțumire și continuă căutare. De
asemenea, se poate vorbi în cazul Liei și de un
exil al măritișului care o anulează ca ființă, ilus-
trând depersonalizarea individului, pierderea
identității, peste toate acestea tronând sensul de-
notativ al cuvântului, exilul ca dezrădăcinare, ca
viețuire departe de țară.

Mesajul transmis de autoare este acela
că exilul macină destine și, cu toate că Occiden-
tul exercită asupra tinerilor o atracție de ”pământ
al făgăduinței”, traseul existențial al personajelor
nu pare a fi cel al unor învingători, împlinirea rea-
lizându-se tot în țară. Astfel, dificultățile realizării
în plan profesional, stigmatul de exilat sunt ele-
mente deconstructive care, indirect, fac apologia
încercării de reușită și chiar al reușitei în țară, vă-
zută ca spațiu de care toți suntem legați
ombilical.
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Captivi în imaginar -
prima antologie SF&F

brăileană exclusiv
feminină 

Mihai VINTILă

În ultimii ani SF-ul brăilean a fost neglijat. După ce
o parte din cei care scriau astfel de literatură au părăsit glo-
rioasa urbe de la malul Dunării, s-a pus un fel de praf pe
această direcție literară. Ultimul mohican, Mircea Cărbu-
naru, s-a regăsit cred în Atelierul Arta de a scrie SF&F  pe
care l-a ținut în cadrul unui program organizat de Biblioteca
Județeană Panait Istrati prin Elisaveta Drăghici, coordonator
al proiectului.

În acest atelier s-au ținut cursuri pentru elevi con-
centrate pe literatura sience-fiction și fantasy. Antologia de
față cuprinde textele realizate de patru eleve și o doamnă
care au urmat programul atelierului. 

Cartea, care a apărut la editura Proilavia a Biblio-
tecii Panait Istrati Brăila, se vrea un prim semnal. Este po-
sibilă apariția și a  altor antologii din domeniu, cea mai
așteptată fiind, desigur, cea a foștilor membri ai cenaclului
SFera.

Înainte de a începe acest volum nu aveam o mare
așteptare dat fiind statutul autoarelor, anume acela de
eleve. Credeam că voi citi o serie de povestiri naive și care
vor avea doar tangență cu ceea ce s-a anunțat pe copertă.
Am pornit, cum se spune, dominat de gândul rău. Nu pentru
că numele nu îmi spuneau mai nimic și nu aveau cum din
cauza vârstelor, ci pentru că astfel de antologii tot au fost
publicate la nivel național și nu s-au ridicat la nivelul cerut
de ceea ce se cheamă antologie. Aici m-am înșelat. Poves-
tirile cuprinse în aceasta sunt nu bune, ci foarte bune, cu
un limbaj adecvat, cu o bună strunire a sintaxei, a
construcției acțiunii și uneori chiar am fost surprins de în-
torsăturile de condei care au schimbat perspectivele citito-
rului. Am fost prins în universuri paralele, lumi fabuloase
sau introspecții demne de marile nume ale domeniului.

Cred că astfel de inițiative trebuie continuate dacă
nu chiar permanentizate. Se poate scrie bine și la vârste
fragede cum mi-a demonstrat Eva-Teodora Urluială din
clasa a V-a inclusă în această antologie. M-am bucurat sin-

cer de imaginația de care Andreea-Florina Voicu a dat do-
vadă, de forța creatoare a Anei- Maria Burlacu sau de stilul
englezesc al Ralucăi Mihaela Păcuraru.

Micile ilustrații care însoțesc povestirile sunt bine
realizare, expresive și parcă desprinse dintr-o lucrare de
mare impact din domeniu. Zgârcenia spațiului alocat lor
parcă le taie ceva din respirație și din frumusețea realizării.  

Volumul elegant și minion este o bună carte de vi-
zită pentru autoare și un impuls de a continua în această
direcție. Au prins acum gustul de a fi scriitor și poate, peste
ani, când vor deveni nume în domeniu, își vor aduce aminte
cu nostalgie de acest început. 

Aș mai face o mențiune legată de titlu. Din câte
am înțeles a fost dat în urma unui proces colectiv de selec-
tare. Este aproape perfect. Îmbină ceea ce oferă cartea cu
așteptările cititorului. Dată fiind componența feminină poate
Captive în imaginar ar fi atins perfecțiunea. 

Vă recomand să căutați aceste volum scris cu pa-
siune, inocență și bun-gust. Va fi, vă asigur, o lectură minu-
nată și poate un prim pas spre marii corifei din domeniu
pentru cei care nu au gustat până acum genul. 

Captivi în imaginar: antologie de texte SF&F 
a Atelierului arta de a scrie, Brăila, editura Proilavia,

2019, 76 pagini.
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„IARNA AMĂGIRILOR” - 
UN CRONICAR  AL PRESEI CARE

A FOST  ROMEO GHIOC

Gheorghe ȘEITAN

,,Iarna amăgirilor” este o carte de proză (eseu)
ce se explică prin subtitlul său : ,,Unele considerații
despre trecerea presei tulcene dinspre ce-a fost înspre
ce este”. Este o radiografie la rece a perioadei de
tranziție a presei din Tulcea de la presa de tip totalitar
la cea democratică de după 1989, o privire din interior
și totodată  calificată a emite expertize în breasla jur-
nalismului. Evident dezamăgit de realități, jurnalistul,
pe baza experienței acumulate, comunică cititorului
păreri critice valabile încă și astăzi despre starea pre-
sei la nivel local, păreri ce se pot circumscrie chiar
presei românești pe ansamblul ei. Autorul își averti-
zează de la început cititorii :

,,Cartea aceasta își propune a fi inclusiv o re-
construire. O reconstituire neromanțată a unei ,,zone
gri” din timpurile nu prea îndepărtate încă, a acelui și-
acum misterios decembrie 1989 și-a perioadei care
i-a urmat, cu referiri directe la Tulcea și mass-media
tulceană și, printr-o necesară extindere, la tabloul ge-
neral al acelor schimbări nedeslușite încă. Sunt fapte
pe care autorul acestei lucrări le-a trăit nemijlocit,
clipă de clipă. Fapte pe care se va strădui să le prezinte
cu maximum de obiectivitate mai ales că, acum, la 18
ani (n.n. cartea apare în 2007) de la săvârșirea lor, su-
biectivismele nu-și mai au rostul.” 

Nu cunoaștem ca cineva din spațial cultural
nord-dobrogean să fi mai dedicat un întreg volum stă-
rii presei de aceea ni se pare gestul autorului o între-
prindere inedită. De unde și greutatea de a o încadra
într-un anume gen de scriitură. Prezentată pe siturile
oficiale ca eseu,  ar putea fi categorisită ca studiu, dar
tot atât de bine ca o carte de memorii și reflecții  per-
sonale, cu valoare documentară locală, ,,Iarna amăgi-
rilor” are câte puțin din toate. Ceea ce merită a fi

reținut este faptul că acest volum, ca toată proza lui
Romeo Ghioc, este scris limpede și totodată cu nerv,
autorul urmează în fiecare capitol un fir discursiv ce
duce spre o idee ce se conturează abia la capăt, ceea
ce face dovada palpabilă că el a deținut o știință a scri-
sului deprinsă în lungul multor ani la școala practică
a jurnalismului. Cartea este structurată pe șapte capi-
tole pe care le vom prezenta foarte succint în cele ce
urmează.

Primul fragment captează atenția cu titlul
poetic ,,Niciodată toamna nu fu mai frumoasă…” în
contradicție cu extrem de prozaicul conținut. Ne aflăm
în ultimele luni de dinaintea acelui decembrie 1989
când presa nu putea ieși din tiparele în care o ținea os-
tatică socialismul multilateral dezvoltat, adică preo-
cupată de cuvântările tovarășului Ceaușescu, plenare,
cincinale, îndeplinirea exemplară a planurilor de
producție, educația socialistă, etc. Și totuși unele
semne ale unor schimbări radicale se întrevăd : în sala
,,M. Kogălniceanu”, plină cu activiști ai partidului, un
profesor de relații internaționale venit din București
(Vasile Secăreș) să țină o prelegere anunța ,,că onor
comunismul și-a încheiat misiunea istorică în lume și
că-i timpul să cedeze locul altui tip de orânduire”.

Al doilea capitol se intitulează ,,Decembrie,
ultima frontieră…” unde sunt trecute în revistă arti-
colele din Scânteia, Scânteia Tineretului, România li-
beră, Munca și Delta din ultimele zile de dinaintea
revoluției din decembrie, cu accent pe transformările
politice la nivel european unde comunismul pierdea
teren : Germania, Ungaria, Polonia, URSS, Republica
Moldova, etc. În tot acest timp presa română ,,bătea
câmpii”. Este suficientă lecturarea subcapitolelor pen-
tru a deduce conținutul : Decembrie, în presă și în
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viață, 21-22 decembrie în presa locală și centrală,
,,Zidul Berlinului” și ,,Zidul minciunii”. Autorul in-
tercalează și vorbește cu miez despre disidenții falși
și tupeul campionilor democrației apăruți ulterior :
,,Oare de ce în toți anii aceștia Dinescu Mircea, de
pildă, a vorbit mereu superior, la zeflemea, despre
,,produsele “ societății ce-a fost fără a aminti o clipă
că el însuși e absolvent al…Academiei ,,Ștefan Ghe-
orghiu” cea prea-hulită, Facultate de Ziaristică ?!”.

Al treilea capitol, ,,Săptămâna nebună”,
privește perioada 19-26 decembrie 1989, plină de con-
vulsii stradale, revoluționari, arme și sânge,
manifestanți din întreprinderi, mitinguri ale populației
create ad-hoc, militari, lideri de moment, teroriști ce
,,trag din toate pozițiile” – vorba cuiva, șlagăre trium-
fătoare, tovarășul secretar Pană și tovarășul Barbu Po-
pescu, transformarea ,,Deltei” în ,,Tulcea liberă”, toate
aceste evenimente văzute prin prisma jurnalistului ca
martor ocular. Peste încrâncenări și momente tensio-
nate se strecoară și umorul : autorul ne povestește cum
în baza unor zvonuri ce ulterior s-au dovedit a fi false
a așteptat o noapte întreagă pe o bancă din piața civică
să vină teroriștii pentru a ataca prefectura, în speranța
unei lovituri de presă cu tema ,,Terorismul în direct”
: ,,Astfel că după vreo 3 ore de așteptare aiurea i-am
băgat pe toți undeva (primii fiind , desigur, teroriștii
neserioși) și, tremurând de frig, am pornit spre casă”.
Aici se află și subcapitolul ce dă titlul întregului
volum : ,,Iarna amăgirilor” ce ar trebui discutat sepa-
rat, dar spațiul și timpul nu ne permit.

Al patrulea capitol, ,,Trei luni de infern” în-
cepe în forță prin relatarea acțiunii grupului de co-
mando care sub amenințarea cuțitelor și armelor au
confiscat și distrus primul număr al ,,Tulcei Libere” (
,,Tulcea Liberă a apărut cu întârziere”). Subcapitolul
,,Istoria unor zile” surprinde modificările în ceea ce
privește presa : ,,În plan publicistic, lucrurile încep a
se mișca, la 15 ianuarie ,,Tulcea Liberă” salutând
apariția revistei ,,Tulcea Literar-Artistică”, iar la 15
februarie apariția ziarului ,,Cronicarul”. ,,Lupta cu noi
înșine” arată luptele interne din interiorul redacției
pentru posturile de conducere, refuzul fostului redac-
tor-șef, numit peiorativ ,,Nicușor” de a da jos de pe
perete portretul lui Ceaușescu întrucât nu primise
ordin de la tovarășul Beșleagă, despre sutele de
audiențe, scrisori și mesaje cu care redactorii erau
copleșiți de cititori.

Al cincilea, ,,La vremuri noi și ei și noi” are
ca temă reînnoirea personalului redacției cu ziariști ti-
neri și în continuare formarea în timp a două echipe –
echipa ,,Ieri” și echipa Azi”, rezultatul fiind o
simbioză între nou și vechi. Autorul vorbește de idei
prefabricate în munca de jurnalist, de studii superioare
de specialitate necesare unui bun gazetar, de comodi-

tatea în documentare și o anume capcană : ,,Observ
deja că, de-acum 18 ani aproape, de la începuturile
acestor ,,amiciții comode , mass-media Tulcei se află,
mereu, în aceeași capcană. Desigur, cu urmările de ri-
goare, tirajul de pildă”.

Capitolul șase, ,,Ploua în rafale, la Tulcea, cu
ziare” descrie inflația de publicații apărute imediat
după decembrie 1989, unele trecătoare altele reușind
să reziste mai mult timp pe piața presei unde începuse
lupta pentru existență : Tulcea literar-artistică, Croni-
carul, Jurnalul de Tulcea, Inedit, postul Tv Cony-Sat,
Fluviul, Zona, Liberalul, Tricolorul, Acum, Tulcea-
Express, Daima, radio Argus,etc. Analitic autorul con-
chide : ,,Una peste alta, în toți acești ani,mass – media
tulceană a avut mereu o mare problemă : permanenta
nepotrivire între cerere și ofertă !”. Două treimi din
spațiul celui de-al șaselea capitol sunt dedicate
experienței de redactor-șef la cotidianul ,,Inedit –
Press” și postului Tv. Cony-Sat. Cu redactori fără che-
mare, cu patroni ce nu-și respectă promisiunile, cu
utilaje tipografice de import, dar nefuncționale,
speranțe și deziluzii…

Ultimul capitol ,,Democrația…made-n Ro-
mânia”, este structurat pe trei subcapitole : Mass-
media de la câinele de pază la ...cățeluș de companie,
Ce a adus României democrația și Democrația și
media încotro ?. Radiografia Romeo Ghioc arată că
impactul cu economia de piață a dus la ceva nedorit :
,,mass-media și-a lepădat menirea de ,,câine de pază
al democrație”, transformându-se în cățeluș de com-
panie pentru marii dulăi ai democrației, cei care-mpart
ciolanele după algoritme bine calculate”. După
această constatare apare și întrebarea : cum reușește
mass-media în țările dezvoltate să își păstreze coloana
vertebrală, independent și demnitatea ?  Urmează o
viziune optimistă: ,,Răspunsul îl vom afla treptat,
după alți ani de democrație când, și la noi, se va in-
staura democrația veritabilă, nicidecum cea a bunului
plac. Când vom înțelege că din democrație trebuie să
aplici totul și nu doar ce îți convine, când vom pricepe
singuri și nesiliți de nimeni că munca, morala, etica
și toate celelalte sunt principii fără de care ea,
democrația, e-un simplu surogat cu gust de apă de
ploaie…”

În Epilog, autorul Romeo Ghioc se așază pe
sine, modest, nu în postura de judecător, analist ori ar-
hivar,  ci doar în acela de cronicar al vremurilor cu
avantajul publicistului care a trăit în miezul fenome-
nelor mass-media. Realitatea este că citind volumul
rămâi cu impresia că autorul și-a depășit condiția de
simplu cronicar și ne-a lăsat observații și concluzii de
impresionantă profunzime cu privire la destinele pre-
sei asupra cărora merită să medităm.
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CLIPE CE SE ÎMBIBĂ DE
ETERNITATE

(cronică de carte)

Ion ROȘIORU,
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ionica Bandrabur se află cu Privind dincolo
de astăzi, la cea de a şasea carte de poezie, după:
Caută-mă printre rânduri (2016), Minutele con-
damnă (2017), Miresmele toamnei verzi (2018), No-
tele vocii mele (2018) şi Între Alfa şi Omega (2018).

Cartea asupra căreia ne propunem să zăbovim
în rândurile de faţă are aproape 200 de pagini şi este
structurată, cu acribie metodică, în patru capitole: Iu-
bire, Anotimpuri, Omagiu şi Trăiri.

Ionica Bandrabur este, după propria-i mărtu-
risire, o poetă îndrăgostită, la modul romantic incura-
bil, de tot ceea ce o înconjoară, de la micul ambient
personal până la imensitatea celestă cu care ajunge să
se identifice panteistic în fiecare secundă a existenţei
sale (Sunt îndrăgostită). Ţinuta ei în această ipostază
este prin excelenţă una vegetală şi astrală şi este, to-
todată, un îndemn la trăirea clipei de faţă: „În păru-mi
scurt, cu mii de ghiocei,/ Un fir de curcubeu, eu îmi
voi prinde,/ Ram de busuioc legat cu motocei,/ La
gâtu-mi alb, şirag frumos de ghinde” (Să ne iubim şi-
ascunde argintiul). Un poem precum ,,Jur” constituie,
din această perspectivă, o declaraţie de dragoste faţă
de tot ceea ce o înconjoară pe poeta predispusă să
scrie neîntrerupt poezii de iubire şi este gata oricând
să-i strige clipei să-i înveşnicească starea de plenitu-
dine (Îmi eşti dator). Cu aceeaşi intensitate sunt trăite
şi amintirile unor scene de dragoste (Ostatici pe tărâ-
mul tainic). Încărcate de erotism voluptuos şi de sen-
zualitate frenetică (Mâna ta), respectivele scene se
petrec uneori în imaginaţie unde îl aşteaptă pe cel drag
s-o elibereze „din strânsorile tristeţii” (Muză îţi voi fi-

n iubire). Alteori îşi aduce aminte de ziua cununiei
sale religioase când, conform unei superstiţii nupţiale,
şi-a călcat iubitul pe picior cu pantoful de mireasă şi
i-a devenit „stăpână şi crăiasă” (Şi dragoste să cerni).
Ea îi cere mirelui s-o iubească precum „sarea în bu-
cate” (Iubeşte-mă, ca sarea în bucate). În alt poem, ca-
pricioasa înamorată îşi provoacă alesul şi la alte probe
iniţiatice: „Să simţi mirosul nardului de mir,/ Iar din
bisericile scufundate,/ Să fim cutia milelor suvenir/ Şi
limba clopotelor suspendate” (Iubite). Şi asta pentru
că: „Din visul încâlcit când te trezeşti,/ Fructele mele
or să fie coapte,/ Cu sucul buzele să-ţi umezeşti/ Să
mă săruţi şi strângi, ca-n prima noapte” (Idem). Un
alt poem precum ,,Ori murim, ori ne iubim” este, de
fapt, o amplă şi inspirată reţetă pentru producerea vră-
jii de a menţine dragostea trează sine die.

Pasteluri vrednice de tot interesul, amintind
de nemuritorul Vasile Alecsandri sau de neobositul şi
metodicul Ion Pillat, inserează Ionica Bandrabur în ci-
clul secund al consistentei sale cărţi care pare alcătuită
din însemnări diaristice privind sarabanda neostoită a
lunilor anului şi a anotimpurilor care evoluează cu bu-
curiile şi tristeţile lor, cu dorul de ţară atunci când
poeta se află la Aosta, în Italia, cu dor de copilărie şi
de meleagurile gălăţene şi de adolescenţă când se află
la Slănic Moldova ş.a.m.d. ,,Răsărit în plină vară”
este, de pildă, un vast tablou al naturii estivale, atenţia
autoarei concentrându-se pe aspectele cromatice ale
vegetaţiei luxuriante în perpetuă evanescenţă, pe jo-
curile de lumini şi umbre, pe temperatura nestatornică
şi pe trezirea la viaţă a gâzelor fojgăitoare şi bucu-
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roase că au început o nouă zi. Cu aceeaşi bucurie este
salutată revenirea primăverii (Iglu iernilor trecute).
Toamna este pentru poetă anotimpul bilanţurilor afec-
tive şi estetice când trebuie să dea seama de osârdia
ei de peste an (Am promis, mă-ntorc la toamnă, Când
va trece prin sat Toamna etc.). Într-un poem precum
,,Un mare târg”, aduce un omagiu gutuilor care aş-
teaptă să le cadă puful şi să ornamenteze pervazul fe-
restrelor şi să-i lumineze odaia unde se vor petrece
poveşti de dragoste mistuitoare, unde va arde o can-
delă şi unde va bea ceai cu scorţişoară şi lămâie.

,,Nostalgie de toamnă” devine o meditaţie pe
tema destinului şi a timpului care nu iartă. Luna sep-
tembrie o îndeamnă la scris. Octombrie, la rândul lui,
îi aminteşte să implore toamna să-i lase Luceafărul pe
cer spre a-i ocroti visele şi dragostea (Asfinţit de oc-
tombrie). Iarna, la gura sobei, fantezia poetei prinde
aripi fantastice, poeta visând că-şi face o barcă în care
va înconjura lumea albastră unde va admira zborul
pescăruşilor şi va simţi briza mării. Barca aceasta, fie
ea şi de hârtie, aminteşte de acel Bateau ivre al lui Ar-
thur Rimbaud (Până s-o topi zăpada). În Poveste de
iarnă, altă utopie poetică, Ionica Bandrabur îşi imagi-
nează o poveste în care un căruţaş sărută o drumeaţă
sub coviltirul carului său, poeta ajungând în finalul
poemului să se identifice cu frumoasa şi, de ce nu, no-
rocoasa călătoare. Alteori îşi închipuie cum se des-
calţă în toiul iernii şi că zăpada de sub picioare devine
cerneală din care răsar ghiocei pe care ea îi botează
creştineşte (Risipire). Poeta se identifică, răsfăţată şi
capricioasă, cu anotimpul alb: „Vrea poeme să le scriu
oamenilor de zăpadă,/ Să mă-ndrăgostesc aievea, pri-
vind ochii de cărbune,/ Să mă las furată-n vrajă şi să
fac o escapadă…/ Doamne! Iarna asta-i culmea! Eu
şi ea suntem nebune!” (Iarna asta este culmea!). La
rându-i, primăvara îi cere poetei s-o picteze în versuri
şi s-o dezbrace de ceasul tainei (Primăvara-i dispe-
rată). Anotimpul renaşterii naturii îi conferă un senti-
ment de pace universală (Elegie de april) şi o face să
viseze o iubire pură ca albul florilor din livezi (Noapte
de april).

În cel de al treilea capitol, poeta se entuzias-
mează avântat de rolul jucat de sportiva Nadia Comă-
neci în promovarea imaginii României în lume şi o
aşază, pe bună dreptate, alături de Stefan cel Mare şi
de Eminescu. Ea cântă cu nestăvilit elan istoria, fru-
museţile şi reperele turistice şi culturale ale Moldovei
natale.

Cel de-al patrulea şi cel mai vast capitol al

cărţii, Trăiri, ar putea constitui el însuşi o carte de sine
stătătoare. Unele poeme au conţinut epic şi ar fi putut
constitui nişte proze de mare efect, cum ar fi O altă
lumină voi aprinde, unde scriitoarea este impresio-
nată de agonia unei bătrâne. Tema este reluată şi dez-
voltată în poemul Oglinda Lillei. Aici autoarea, în
ipostază de badantă, este rugată de bătrâna pe care o
îngrijeşte să-i aducă oglinda dintr-un sertar, numai că
această oglindă este de cine ştie când făcută ţăndări.

Poeta descrie călătorii fantastice, ca şi Magul
călător în stele dintr-o povestire eminesciană. Poetei
îi place enorm să intertextualizeze pe teme date. Din
această perspectivă, un poem precum Strigăt de ba-
ladă se dovedeşte o incantaţie antologică de mare fru-
museţe, mesajul ei vizând lăcomia aleşilor noştri de
care interminabila tranziţie românească este literal-
mente sufocată.

Poeta nu mai pridideşte să aducă laude bucu-
riei de a fi, neîndurându-se să părăsească lumea din
jur (Mai lasă-mi aici, Nu mă lăsa ispitelor). Pe de altă
parte, deplânge degradarea naturii şi-i condamnă pe
cei ce grăbesc încălzire globală a planetei ce-şi iese
vertiginos din rosturile ei consacrate (Pentru că eu şi
tu şi el…).

Tema anotimpurilor este şi aici prezentă: „Să
nu uit că e Toamnă ea mi-a bătut la uşă,/ Să nu uit că
îi semăn, poate i-am fost brânduşă/ Sau frunză rugi-
nită, măceaşă, nalbă, ghindă/ Să nu uit cine sunt, pri-
veşte-mă-n oglindă!” (Să nu uit cine sunt). Dormind
după mulţi ani în casa părintească, poeta îşi regăseşte
visele copilăriei şi se simte fericită (În casa părin-
tească). Privind cerul cu stele, se întreabă pe care din-
tre acestea se va fi găsind tatăl ei pe care l-a iubit
enorm (Privesc în noapte stelele). Ea crede în valorile
perene ale satului şi se împacă nespus de greu cu ideea
că într-o zi va trebui să părăsească această lume. „Voi
pleca spre lumi măreţe când va vrea cerul cu stele,/
Construind cărări de-argint cu fire din părul meu,/ Ră-
tăcind în galaxie printre mii de carusele,/ Pe pământ
lăsându-mi trupul semn şi locului trofeu” (Când o
vrea cerul cu stele).

Tema evadării din prezentul apăsător şi sum-
bru este una la ordinea zilei: se fuge în trecutul feeric
cu sărbătorile lui de iarnă inegalabile de altădată, se
fuge în utopie, se fuge în poezie, în vis, în natură, în
liniştea căminului conjugal etc. Timpurile verbale uzi-
tate des sunt prezentul condiţional, prezentul conjunc-
tiv şi imperativul. Poemul de la care cartea şi-a
împrumutat titlul este şi el o asemenea evadare din co-
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tidianul banal şi cenuşiu ca plumbul: „Privesc dincolo
de astăzi prin lumina de opaiţ/ Stând cu focul la taclale
şi cu florile de gheaţă/ Răsărite-n miezul nopţii, pic-
tate de ger, cu baiţ,/ Din aburul gurii mele, în a iernii
fortăreaţă,// Despre tinereţi uitate, scurse prin fina
clepsidră,/ Prinsă-n plase de-anotimpuri cu tentacule
de hidră”. Prima ninsoare este trăită ca o adevărată
fiestă (Diseară, ochii nu îi voi închide). Nu este uitat
nici vinul cu virtuţile lui terapeutice (De Bachus mă
las dezmierdată). În aceeaşi ordine de idei, poeta pro-
pune un ceremonial erotic destul de voluptuos: „Cu-
cereşte-mi umbra vie, sărutând pe rând genunchii,/
Lasă-ţi urmele de buze pe carnea albă şi moale,/ De
la sâni şi pân’la tălpi, înveleşte-mă-n iubire/ Sub pri-
virile tăcerii, în atingeri mici, domoale”. Dar cel îm-
biat să-i lectureze, de-a fir a păr, trupul celei pe care
curgerea timpului începe s-o disconforteze nu pare să-
i înţeleagă aspiraţiile poetei cu ochi verzi: „N-ai cum
să înţelegi că verdele ochilor mei/ E iarba crescută
prin macii udaţi de roua din priviri/ În nopţile când
cădeau stele şi mă-mbăta parfum de tei/ Prin razele de
lună şchioapă şi marea calmă-n tânguiri” (N-ai cum).
Există în acest volum şi poeme cu iz testamentar: „
Dar nu-s decât o femeie cu sau fără vrajă-n vers,/ Sim-
plă, biată muritoare citindu-ţi poeme-n şoapte,/ Ru-
gând stelele şi luna să mă lase-n univers,/ Să privesc
de sus pământul, copacii cu mere coapte…” (De-aş
putea). 

Ionica Bandrabur este, neîndoielnic, o poetă
sub ochii căreia clipele se revarsă în eternitate spre a
se îmbiba de ea.

n. 9 ianuarie 1962, 
comuna Fârțănești, jud. Galați

Apariții editoriale
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Există două feluri în care viața poate fi
trăită – prima este a gândi că nimic nu-i o mi-
nune; a doua este a gândi că totul e o minune...

Vorbind despre carte, pot spune că e un
univers secret creat de un om înzestrat cu
geniu... Ea, cartea, este cea mai complicată și
cea mai măreață minune dintre minunile create
de omenire în calea spre fericire. Ele, cărțile,
sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni; sunt cei
mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răb-
dători profesori. 

Orice carte e o floare într-un buchet al
vieții. Prin concepție, fiecare apariție e unică și
poartă un parfum aparte. Gândurile se unesc cu
trăirile și emoțiile autorului. Încercăm să pătrun-
dem în acea lume necunoscută a inimii și sufle-
tului său plin de lumină, culoare, luptă, speranță,
iubire. 

Avem în față volumul de poezie al Came-
liei Cuzub alcătuit cu migală și gust. Nu voi
adopta în acest cuvânt de întâmpinare poziția
magistrului criticii, ci voi încerca să înțeleg și să
vă fac să înțelegeți valoarea poeziei scrisă de
această inimoasă autoare.

Poezia, care respectă prozodia clasică,
nu se mai bucură de multă vreme de receptare
critică adecvată, ea pare acum o modalitate de
abordare a unei „mode retro”. Nu fac referire la
textele care se vor scrise de numeroși veleitari
cu o lectură precară pentru care doar rima dă va-
loare versurilor, ci la poezia autentică, scrisă de
adevărați creatori care nu urmăresc doar să
înșire cuvinte „ce din coadă au să sune” – vorba
Poetului, chiar dacă scriu „în dulcele stil clasic”.

Acest volum semnat de Camelia Cuzub
este o încercare reușită de a-și manifesta senti-
mentele în stare pură, trăiri naturale, legate de
neîmpliniri, speranțe și, bineînțeles, iubire.
Găsim aici o folosire abilă a prozodiei clasice,
dar și a celei în vers modern, într-o poezie sen-
timentală care adesea e răvășită de neliniști
lăuntrice. 

Autoarea liricizează gândurile, emoțiile,
dorurile într-o interesantă combinație de euforie
și nostalgie. Când închide ecluza viselor, versu-
rile ei rămân un remediu al precarității cotidiene
și evidențiază forța romantismului generată de
iubire.

Titlul volumului – „Neiubirea” – dă o forță
romantică, pregătind cititorul pentru o lume plină
de promisiuni, fiecare găsește sau se regăsește,
în funcție de trăirile personale.

Volumul adună gesturi sentimentale, nu
lipsite de intensitate dramatică, printr-o notație
poetică simplă în care se poate observa capaci-
tatea de a esențializa metaforic trăirile și de a
convinge prin sinceritatea confruntării cu iposta-
zele trăirilor. 

Camelia Cuzub nu vrea să cucerească
noi teritorii poetice, metafora ei nu epatează, eul
ei liric aspiră spre iubirea ideală – eu dorindu-i
să poată atinge această „dorință” care, după pă-
rerea mea, ar împlini-o.

Felicitări autoarei! 
Iar dumneavoastră, iubitori ai literaturii, ai

cărții, vă urez lectură plăcută în care sper să
regăsiți o parte din trăirile personale.

„Pașii sufletului”
sau „prefață la neiubire”

Mircea Marcel  PETCU

re
c
e
n
z
ie



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

22

„Fă-TE, SUFLETE, COPIL…”

Prof. Floarea CALENIC

            Se pare că poetul Ioan Gheorghiță
pleacă de la îndemnul lui Tudor Arghezi și se
furișează  „tiptil” din realitatea adultului în cea a
copilului, intrând pas cu pas în universul pur al
vârstei inocenței. Mihail Sadoveanu spunea un-
deva că este foarte greu să scrii despre copii și
mai ales pentru  copii!
            Autorul volumului  „Copilăria – țara de
aur și de vis” scrie pentru toate vârstele, dar își
lasă imaginația să zburde mai  ales pentru copilul
din el, din noi,orice vârstă am avea. Eul liric,aflat
la vârsta maturității, se întoarce cu emoție la co-
pilăria, de aur și de vis”, pentru a viziona tot ce
l-a bucurat, pentru a revedea nuanțele universu-
lui familiar, pentru a auzi din nou ecourile vieții
de atunci. Inspirat titlul ales! Copilăria-țara de aur
și de vis... Alăturarea celor doi termeni conduce
la prefigurarea unei lumi perfecte pe care o vom
descoperi vers după vers: o lume compusă din
elemente materiale ale existenței, prețioase pre-
cum aurul și alta de vis, deci a oniricului, a irea-
lului, cea care o completează pe prima.
Recreând aceste două lumi unite în una – ȚARA,
poetul înalță un imn minunat copilăriei. 
            Prima poezie, care are ca titlu chiar de-
numirea volumului, sugerează clar că loan
Gheorghiță nu este doar un evocator al copilă-
riei,  un cântăreț al ei, ci, fiind înzestrat cu darul
de a scrie, fixează axele principale ale vieții. Fie-
care poezie duce spre crearea unui tablou în

care se îmbină realitatea concretă cu cea idea-
tică, cu planul general simbolic, formând un tot
de un lirism simplu, emoționant, care vine din pri-
virea trimisă spre adâncul lucrurilor. Copilăria de-
vine astfel eterna întoarcere spre ceea ce e mai
bun în noi, spre ceea ce purtăm curat în suflet
de-a lungul întregii existențe. Apelând la versul
clasic, poetul dă naștere unei poezii care bucură
prin muzicalitate, prin ritmul jucăuș, prin
prospețimea imaginilor  pline de lumină și cu-
loare. 
            Mergând cu versificația spre modernism,
creatorul se adresează tuturor generațiilor, do-
rind parcă să lase moștenire tot ce a prețuit în
copilărie. Realitatea concretă, micro-spațiul natal
(satul, Dunărea, dereaua, livezile, viile, munții,
poiana ...), vegetalul (mărul, nucul, florile, salcâ-
mii dobrogeni, liliacul înflorit etc.), universul mă-
runt (licuricii, broaștele, privighetoarea, ciocârlia
...), domesticul, rotația  anotimpurilor, eveni-
mente ale vieții, toate sunt aduse în  prezent  prin
versuri care se înșiră firesc și curg ca o melodie
veselă. Rareori creatorul-adult iese din starea de
beatitudine dată de retrăirea copilăriei, rareori
sunt note mai triste, o tristețe ușoară, firească
fiind justificată, adultul-jucăuș poet, când și când
încercat de nostalgie: „Și te-am așezat în glastră/
Ca o frunză-n neuitare/ Nostalgia mea măiastră,/
Piatră rară cât un soare...” (Nostalgie). Mai  de-
grabă  copilul  este  preocupat de  zborul timpu-
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lui: „Mi-aș fi dorit să-l am frumos pe buze/ Ca o
aripă verde unită-n emisfere...” (Eram copil...).
            Tot volumul configurează imaginea unei
copilării fericite într-un univers plin de culoare, de
miresme, de ființe care-l atrag pe micuțul mereu
curios să vadă și să audă. Cu  umor, poetul îi
portretizează pe Aristotel, preschimbat într-o
rățușcă, pe șoricelul, uneori Clim, alteori ,,cel
isteț”, care ,„Își făcuse în cămară/ Cum era și
cântăreț,/ Un culcuș din călimară...”, pe rățușca
„frumoasă și cochetă.” ce ,,Stă la soare ca o
divă” sau pe căluțul „cât o furnică “. Ludicul este
mai mereu prezent; copilul se joacă alergând
,,prin valuri înspumate”, născocește cuvinte: „Un
cuvânt rotund, dar șchiop/ Și puțin, puțin miop ...”
(Ludică), se îndreaptă spre poveștile cu Ileana
Cosânzeana sau chiar începe jocul iubirii: „Eu ți -
am zis că ești oglindă,/ Tu mi-ai zis că sunt un
cer,/ Cine oare să-nțeleagă/ Jocul nostru cam
stingher?” (Joc). Ochii curioși ai copilului înregis-
trează frumusețea fiecărui anotimp, totul este  o
bucurie, „Doamna Primăvară” surprinsă cu
gingășie: „Primăvara mea e-o ciută/ Suplă, cu

priviri de stele,/ Lebădă pe valuri mută/ Albe
dimineți cu vele...” (Son de primăvară). Toamna
îl „îmbracă-n mii de sentimente”, iarna privește
„scatii înghețați”și zăpada„cântă în bulgări de
nectar”. Scrisul, cartea sunt alte teme ale unor
versuri; misterul naturii, vântul, culori și
sunete,visul și dorința  sunt  și  ele  prezente: 
            „Visăm că iar suntem copii/ Și ne între-
cem la zburat/ Cu-albinele ce ies cu mii/ Din stu-
pul lor spre colindat...”(Visăm...). 
            Prozodia creată încântă simțurile, cuvin-
tele curg ritmic într-o îmbinare în care muzicali-
tatea versurilor este prezentă. Apelarea la
diminutive specifice copilului (gheruțe, puișori,
șoricel, rățușcă, fluieraș, greieraș) accentuează
frumusețea evidentă a poeziilor  din  acest
volum. 
            Prin „Copilăria –țara de aur și de vis”,
Ioan Gheorghiță completează peisajul liric al scri-
sului tulcean, îmbogățindu-l și amintindu-ne de
poeți clasici români pe care-i citim și azi cu de-
osebită încântare, ca Arghezi, Coșbuc, Pillat,
Alecsandri sau Elena Farago.
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ÎNVĂȚĂTURILE 
LUI  VICTOR  BAUMANN

CĂTRE NEPOTUL SĂU 
(cronică la cartea „Povestiri pentru școlari”

de Victor Baumann, Ed. Granada, 2019)

Gheorghe ȘEITAN

Observam într-un alt articol stăruința din
ultimii ani a doctorului în istorie și arheologului
tulcean de prestigiu Victor Baumann de a fi tot
mai prezent în zona creației literare, prin publi-
carea unor cărți de ficțiune ca o revanșă a spiri-
tului imaginativ și contemplativ față de cel strict
științific caracterizat de rigoare, logică și corecti-
tudine în cadrele căruia a fost constrâns întreaga
sa viață să lucreze și să se afirme. Mai întâi au
fost plachetele de versuri, Versuri uitate (2016),
Versuri târzii (2017), apoi nuvela Sfârșit de mile-
niu (2017), din nou o plachetă de versuri numită
Epistole din purgatoriu (2018), urmată de roma-
nul Io, Lisandru (2019), iar acum ne aflăm în fața
unui nou volum de proză scurtă intitulat Poves-
tiri pentru școlari.(2019). 

Așa cum arată și titlul, cartea grupează
mai multe povestiri cu tentă educativ-moraliza-
toare dedicate celor aflați la vârsta copilăriei și
adolescenței. Copii și adolescenți, vârste ale fe-
ricirii veșnice și a marilor vise și planuri de viață.
Cartea cuprinde trei capitole- Pagini din jurnalul
lui Alex (I), De-ale lui Alex (II) și Legenda marti-
rilor de la Niculițel (III) și are în deschidere o poe-
zie de aducere aminte către copilul care a fost
cândva Victor Baumann, plasată astfel ca o in-
troducere în atmosfera de eternă fericire : „În
văzduhul verde, ațipit,/ mă văd copil bronzat de
soare,/ și simt în nări, în asfințit,/ nămolul bălților
din zare!/ Picioare goale, gol până la brâu,/ Cu

ochii scăpărând lumini,/ mă zbenguiesc pe lângă
râu,/ purtând în suflet heruvimi! / Amurguri pas-
telate vin/ să mă îmbrace în culori./Aștept sărutul
lor divin,/ și ploaia, cu miros de flori/”. Pe coperta
a patra o altă poezie , tot fără titlu: „Nu îți doresc
să treci tăcut prin viață,/ Căci moartea e ase-
meni!/ Și nici s-atingi sublimul, purtat de veșnicie/
Pe bolțile de cremeni/Mi-ar fi plăcut să poți purta
mereu/ La bine și la rău strălucitoarea stea/ Cu-
nsemnele dreptății!/ Să fii al tuturor, cărbune-n
bezna grea,/ Lumină a destinelor, în paradisul
grădinilor!/”. Ideile, tonul grav, limbajul sunt ale
unui bunic către nepotul său aflat la vârsta
preșcolară, un fel de testament versificat sau un
altfel de învățături ale bunicului către nepotul său
Alex. De fapt între coperțile cărții, respectiv între
cele două poezii citate, se află chiar aceste
povețe. Să luăm spre exemplu povestirea intitu-
lată Modelul (pg. 18-19),din cap I. Pagini din Jur-
nalul lui Alex. Autorul explică pe un ton familiar
de ce este necesar ca orice școlar  să-și aleagă
un model sau modele de urmat în viață, felul cum
suntem atrași de anumite persoane purtătoare
de valori sociale, morale și profesionale, cum ne
formăm propria personalitate prin instrucție,
educație și prietenie.

Mecanismul de formare a personalității
este descris de autor într-un limbaj accesibil ori-
cărui școlar fără a se face rabat profunzimii unui
astfel de subiect. În acest mod sunt povățuiți
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școlarii despre arta de a face daruri (povestirea
Cel mai important dar), iubire (Despre
iubire),viața în armonie cu natura (După melci). 

Capitolul al II-lea (De-ale lui Alex) nu mai
este scris la persoana întâi ca primul, ci ca o
sumă de relatări ale unei alte persoane despre
năzdrăvăniile ștrengarului erou al cărții și deja
numit. Aflăm cum năzdrăvanul pune pocnitori
sub scaune la o întrunirea sărbătorească (Săr-
bătoarea), dă dovadă de ambiție și orgoliu de
înotă tor (Într-o zi de vacanță), dar și de orator
precoce capabil să convingă părinții că opțiunile
sale sunt demne de luat în seamă (Argument). 

Ultimul capitol (III) intitulat Legenda mar-
tirilor de la Niculițel ne surprinde prin faptul că
prezintă nu un Alex copil ori adolescent, ci stu-
dent la facultatea de istorie, ceea ce ne
îndreptățește să credem că lucrarea lui Victor
Baumann a fost ordonată ca fragmente dintr-o
biografie cronologică cu surprinderea unor mo-
mente ce servesc scopului moral-didactic pro-
pus. Acum Alex ia cunoștință de cartea bunicului
său, „Sângele martirilor”. În paranteză fie spus,
Sângele martirilor reprezintă lucrarea fundamen-

tală a arheologului doctor în istorie, Victor Bau-
mann, despre cercetarea vieții sale, Martirionul
de la Niculițel, prin urmarea nu există niciun
dubiu că avem în carte elemente autobiografice.
Însă în locul unei discuții povățuitoarea bunic-
nepot, autorul,  pentru a da viață personajelor
martirice Zothicos, Attalos, Philipos și Camasis,
introduce o povestire scrisă de personajul inven-
tat, studentul Alex, pe această temă istorică. Prin
ea, Victor Baumann ne dă încă o dovadă a
vocației sale pentru proza de tip istoric, ca o pre-
lungire a paginilor din Sfârșit de mileniu și Io, Li-
sandru. Să ne amintim că și în romanul Io,
Lisandru, avem de-a face tot cu un Alex (Lisan-
dru/Alexandru), dar într-o altă ipostază naratorie. 

,,Povestiri pentru școlari” cuprinde și o
sumă de ilustrații cu scopul de a argumenta mai
bine temele abordate și de a face cartea mai
atractivă. Este o lucrare utilă care abordează
teme importante precum instruirea tinerilor pen-
tru deprinderea unor însușiri pozitive de caracter,
temperament și personalitate, cum mai rar se
scriu astăzi.
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CĂLĂTORIE LA PAMUkkALE

Violeta Daniela MîNDRU, Tecuci

Nici nu au clipit zorii, că ne-am și urcat în au-
tocarul cu care urma să ajungem la Pamukkale. Chi-
puri obosite, ușor amorțite de răcoarea dimineții încă
neîncepute, se legănau pe scaunele înalte. Poate mai
reușeau să fure nopții sau… zilei, câteva ore de somn.
Autocarul continua să se strecoare șoptit printre ho-
teluri  încă adormite, strângându-și călătorii, toți ro-
mâni; unii veniți din țară, alții din Italia sau Spania,
cu accente simțite și o limbă presărată cu fel și fel de
cuvinte care înlocuiesc cu mai mult succes expresiile
neaoșe, de mult uitate. Toți eram reuniți pe același
tărâm otoman, toți ajunși în țara celor mai vechi
dușmani ai țării noastre, să le umplem buzunarele de
bunăvoie, nu cu de-a sila, cum se întâmpla cu secole
în urmă.

Mi-a trecut prin minte, ce-i drept, ce durere
ar fi pe bietul Mircea cel Bătrân și pe aprigul Ștefan
cel Mare și Sfânt și pe mulți alții ca ei, dacă ar ajunge
până acolo unde sunt, zvonul că acum, râuri-râuri
mergem către meleagurile lor și nu mai avem nici
măcar vreo mustrare de conștiință pentru că sute de
ani le-am plătit biruri și ne-am ars recoltele din calea
lor. De mult uitate astfel de gânduri… sau poate am
dorit să răspundem întorcând și celălalt obraz. Așa am
putea afirma, dacă nu am fi sinceri să recunoaștem că
de fapt nu mai există în noi decât o umbră a dragostei
de țară de care erau mânați înaintașii noștri.

După multe opriri, se pare că, în sfârșit, gru-
pul complet, având ca ghid un tânăr moldovean, a por-
nit cu mai mult spor către destinația cea neobișnuită.
Printre genele ușor întredeschise, se zăreau apărând
zorii unei zile călduroase. 

În autocar atmosfera era plăcută și relaxată.
Odată cu soarele, a răsărit și buna dispoziție. În spa-
tele nostru, o familie de români aterizați direct din Ita-
lia, aveau cu ei și un copil de șase ani, după cum
aveam să aflu ulterior. Copil frumos și isteț, de altfel,
după cum mi-am putut da seama din conversațiile pur-
tate strict în limba italiană, a cărei cunoscătoare îmi
place să cred că mai sunt încă. Păcat doar că puștiul
cel isteț nu cunoștea decât vreo zece cuvințele în
limba părinților lui. Asta mi-a adus o oarecare tristețe
în suflet, căci nu doar ne cărăm banii în țări care
ne-au furat de secole, dar am ajuns muncitori care ne
vindem și țara, neamul și tradițiile și preferăm această
situație, decât să muncim în țara noastră ce s-o găsi. 

Cum nu era momentul unei discuții moraliza-
toare, am continuat să admir peisajele ce se derulau
prin fața ochilor mei curioși. Desigur, o pauză a fost
binevenită. Bine instruit și probabil cu un comision
care trebuia obținut de șofer și ghid, am oprit la o par-
care cu autoservire și magazin de suveniruri. Intrarea
la toaletă – 50 de eurocenți. Toate prețurile în lirele
turcești erau raportate la euro în proporție de 1: 1. La
ora aceea, mulți voiau o cafea sau un ceai turcesc.
Numai că, pentru fiecare, prețul la același produs era
altul, în funcție de tipul monedei pe care o aveai în
buzunar. Cum dimineața era rece, am luat și noi câte
o cafea și am mâncat, după cum eram obișnuiți, un
sandwich  oferit de hotelul unde eram cazați fiecare.
Am mai avut timp să trag în piept aerul rece al
dimineții de  sfârșit de vară , apoi am pornit din nou
la drum. 

Mai aveam încă mult de străbătut până la
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destinație, astfel încât masa de prânz am servit-o îna -
inte de a ajunge. Desigur, o autoservire oferea mân-
care caldă,inclusă în prețul excursiei, plătită de altfel
cu bani frumoși. Dacă te străduiai să faci un calcul al
sumei  de bani pe autocar, constatai că era o mică
avere. Cum spunea bunica - Dumnezeu să o odih-
nească – dacă aveam banii ăia, mă măritam din nou.
Dar cum nu îi aveam, mi-am luat gândul de la vreo
eventuală schimbare a sorții și am continuat să călă-
toresc spre Pamukkale. Curiozitatea, stârnită de o co-
legă, m-a îndemnat să aleg excursia aceasta. Ghidul
tocmai ne-a informat, într-o română foarte bună, spre
deosebire de a celuilalt ghid moldovean care ne pre-
luase de la aeroport, că destinația noastră se află în re-
giunea Denizli și că este în realitate un loc cu mai
multe bazine naturale de apă termală.

‒ Dar lucrurile nu sunt atât de simple cum par,
a reluat ghidul. Izvoare termale sunt peste tot, chiar și
în România, dar acestea sunt deosebite.Aici vom găsi
de fapt o uriașă stâncă de calcar în care apele termale
au format bazine, cascade și chiar stalactite. Toate sunt
atât de albe încât pare să fie gheață. Totul este, de fapt,
un fenomen natural. Apa termală de la Pamukkale este
foarte bogată în carbonat de calciu. Odată ce apa
termală iese la suprafață, carbonatul de calciu devine
tot mai solid și formează astfel celebrele terase albe.
Apa își face croiește drumul prin calcar și se desparte
în mai multe brațe. În cele din urmă se formează
câteva bazine principale. Odată ce aceste bazine sunt
pline, apa începe să se reverse în afara lor, formând
alte bazine adiacente mai mici. Și ceea ce vă spun eu
este prea puțin în comparație cu ce veți vedea la fața
locului.

Curiozitatea  mea era deja trezită. Lucrurile
și locurile frumoase m-au atras întotdeauna. Și oame-
nii frumoși la trup și la suflet. Păcat doar că în viața
am întâlnit puțini din cea de a doua categorie.

Dintr-o parcare am preluat încă o persoană,
un ghid turc acreditat, care ne-a vorbit în limba en-
gleză tot restul drumului despre istoria Turciei, despre
locurile prin care treceam, strecurând din loc în loc și
câte o glumă. Printre altele, ne-a vorbit și despre el și
familia lui, menționând chiar că a avut mari probleme
cu alcoolul în trecut. Sinceră să fiu, mie îmi părea că
nici în prezent nu scăpase de ele, dar parcă pe cine in-
teresa părerea mea!?

Drumul lung și sinuos se târa printr-o zonă de
podiș și printre câteva vârfuri de munți nu prea înalți.
Uneori privirea cădea pe zone întinse acoperite de sere
din sticlă, care străluceau în soare cu fiecare ochi de

geam. Șosele bune, ce-i drept… netede și late, bine
semnalizate cu tot felul de indicatoare și marcaje.
Totuși, undeva un accident ne-a încetinit deplasarea,
semn că nu doar șoselele sunt cauza accidentelor,
după cum se spune prin țărișoara noastră dragă și fru-
moasă, ci și neatenția șoferilor.

Am ajuns la Pamukkale în plină zi. Soarele
ardea pur și simplu. Iarba toată era arsă . Doar câțiva
copaci mai rezistau atacurilor solare intense. Fără pă-
lărie și ochelari de soare era un adevărat risc, așa că
ne-am echipat cu toții, în timp ce unii s-au dezechipat.
De ce? Pentru că voiau să întinerească făcând baie în
Piscina Cleopatrei, despre care ghidul Ali ne spusese
că ar avea acest efect. Eu am ales să nu fac baie în pis-
cină. Nu de alta, dar deja sunt tânără și drăguță, iar în
cazul în care aș fi zăbovit mai mult, cine știe ce
domnișoară atrăgătoare aș fi devenit! Mi-am asumat
riscul de a rămâne la stadiul actual, însă nu am putut
să nu mă amuz de cele trei doamne și un domn care
și-au încercat norocul. Și ce dezamăgire! După jumă-
tate de oră, aveau piele și mai creață și mai ridată
decât la intrare. În plus, aveau și niște echimoze fru-
moase de la stâncile de pe fundul bazinului.

Ne-am continuat vizita. Ghidul ne-a arătat
locul unde era înmormântat sfântul Petru. Ce? Asta
era pentru vizitatorii necunoscători. Să fim serioși. În
fine. L-am căutat și nu era acolo. Se dusese să se odih-
nească... tocmai la Vatican.

În continuare ne-am purtat pașii către necro-
pola orașului antic Hierapolis, din care se mai văd
încă zidurile dărâmate și arena. După ședința foto fă-
cută din toate unghiurile posibile, ne-am îndreptat
pașii către cea mai mare curiozitate, cea pentru care
eram acolo. Supranumită de turci ”Cea de a opta mi-
nune a lumii” Pamukkale ( Orașul de bumbac), s-a
înfățișat în fața ochilor noștri ca o întindere de mini-
lacuri albe terasate, pline cu o apă albăstruie. Soarele
continua să pârjolească pământul și oamenii și făcea
să strălucească până la orbire travertinele formate din
calcarul depus de-a lungul timpului.

Desigur,cum nu știam prea bine ce este traver-
tinul, am dat o căutare rapidă pe google (desigur, la
vremea aceea nici nu îmi imaginam cât o să plătesc
factura la telefon) și am aflat următoarele:travertinul
este o rocă sedimentară poroasă de calcar, alcătuită din
calcit, calcit slab magnezian și aragonit, care are o cu-
loare gălbuie până la brună. Roca ia naștere la gura
unor izvoare termale bicarbonatate, izvoare care ies
din calcare sau traversează roci bogate în carbonați,
ioni de carbonat de calciu si bioxid de carbon.
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Până și cuvântul travertină sună frumos, însă
realitatea oferea cu adevărat o imagine spectaculoasă.
Am renunțat cu toții la sandale și am intrat cu picioa-
rele în apa călduță. Stratul format se simțea aspru sub
tălpi. Bucăți mici de rocă înțepau când pășeai încre-
zător în apă, iar fiecare pas aducea noi senzații. Cu
fiecare travertină coborâtă, apa avea altă temperatură,
stratul de calcar depus era ori aspru și înțepător, ori ca
un mâl alb ce trecea printre degete. Totul strălucea ca
o bijuterie. Era și bine și rău în același timp. De sus
pogorau valuri de căldură, la picioare era o răcoare
plăcută. Aveai impresia că dacă ieși din apă, ori te
transformi într-o particulă de travertină, ori te topești.
Am riscat totuși. Iar când am încălțat sandalele, am
constatat că prefer totuși talpa lor moale și conforta-
bilă. O înghețată a completat răcirea personală, atât
cât să putem vizita parcul destul de întins, presărat din
loc în loc cu bănci din lemn și copaci umbroși, dar și
cu țâșnitori din care se putea bea apă. Platoul oferea
o priveliște deosebită a împrejurimilor aflate cu 160
de metri mai jos. Lacurile terasate sclipeau albăstrui,
oglindind în ele cerul întreg. Cred că am făcut peste o
sută de poze, încercând să surprind cele mai frumoase
unghiuri, căci fiecare pas oferea altă imagine surprin-
zătoare astfel încât, între alb și verde, între apă și cerul
din ea, noi, oamenii, nu mai puteam decât să ne mi-
nunăm.

Apa puternic mineralizata si foarte fierbinte
ieșise la suprafața pământului si  crease un peisaj se-
lenar, ireal, cu cascade pietrificate si o serie de terase
vălurite, superbe, magnifice, în care albastrul cerului
se contopea cu albul imaculat al travertinului, terase
care mi-au tăiat răsuflarea.

Ce furnicar de lume! Câte chipuri și culori de
piele! Chinezi și vietnamezi, turci, nordici, arabi , afri-
cani și printre ei, rătăciți, noi, românii. Se făceau poze
mai ceva ca la premiile Grammy. Mi-a atras atenția o
japoneză într-un chimono galben ca lămâia, orbitor de
galben. Părul ei era negru și lucios, perfect întins. Iar
pielea ei părea fină ca a unui copil. Râdea zgomotos,
părea fericită și poza în fel și fel ipostaze, cu ochelari
de soare sau fără, când aranjând o pălărioară din pai
peste părul negru, când stropind în jur cu apa alburie.
Poate că era singura care se bucura atât de mult de
locul în care se afla.

Imaginea ei m-a urmărit încă o vreme. Poate
pentru că ultimele cărți citite erau scrise de autori ja-
ponezi, poate pentru că mereu m-au fascinat poveștile
despre gheișe, întâmplarea de a întâlni o femeie japo-
neză mi s-a părut ca un joc al destinului, care le aran-

jează pe toate după bunul lui plac. La toate astea am
cugetat, cu ochii pe jumătate închiși, în răcoarea au-
tocarului, pe drumul de întoarcere. 

Pe același traseu, făcut de astă dată în sens in-
vers, ne-am întors către stațiunile care ne găzduiau pe
fiecare dintre noi. Mai lungă a părut calea, mai întor-
tocheată și mult mai aglomerat. Autocarul părea că
abia reușea să se târască printre celelalte mașini. Se
scurgeau orele amiezii către asfințit. Și tărâmul tur-
cesc părea uscat și neîngrijit, lăsat în paragină pe alo-
curi. Grămezi de gunoi pe care dimineață nu le
observasem, probabil din cauza moțăielii, ornau fru-
mos marginea șoselei, spațiile de pe lângă garduri. Să
spun că am avut sentimentul că poate de la ei am îm-
prumutat și noi neglijența pentru natură și spațiile
verzi!?... N-o să spun, dar așa este.

De-acum se lăsa seara. La ultimul popas am
simțit răcoarea nopții. Îmi părea că miroase a toamnă
sau a vară îmbătrânită… ici-acolo câteva frunze gal-
bene șuvițau verdele copacilor. Se aprinseseră lumi-
nile printre hotelurile elegante și străluceau în
palmieri ca în bradul de Crăciun. Se mișcau și dispă-
reau în goana autocarului în care zarva se mai poto-
lise, căci toți eram obosiți de lunga călătorie. Rând pe
rând, au început să coboare turiștii, fiecare de pe unde
fusese luat dimineață.

Când am ajuns în sfârșit înapoi, ne era foame,
sete și eram amorțiți de orele lungi în care stătuserăm
nemișcați în scaune. În noapte se auzea murmurul
mării șoptind poveștile ei țărmului. Marea care știa
multe, știa totul și nici măcar nu avea nevoie să cu-
noască Pamukkale.

Grigore Carată
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CĂLĂTORIE LA PONTUL EUXIN

(Fragment din romanul „Iernitele primăveri”, 
în curs de finalizare) 

Silvia LUCHIAN

Totul s-a petrecut într-o vară... Sătul de atâta
carte, de tot felul de sarcini, constrângeri și îngrădiri,
am început să mă închid în casă ori să îmi caut liniștea
și în altă parte, spre disperarea părinților  mei. Trăiam
singur și când eram înconjurat de oameni. Nu-mi tre-
buiau. Prezența lor mă stânjenea. Mă plimbam pe câte
o plajă pustie sau vara păzeam bostănăria cuiva.
Aveam atâta singurătate în jur că, atunci când vedeam
vreo pasăre pe cer, îi făceam cu mâna. Nimeni nu știa
ce se petrecea cu mine. Nici măcar eu. Poate că nici
nu voiam să știu. Frică de necunoscut!? Nu cunoșteam
acest sentiment.

- Mă uimești!! De unde atâta curaj?
- Nu știu... Încă nu știu. Poate din necu -

noaștere, din lipsă de experiență, din naivitate...  Știi,
la vârsta aceea, oricine poate avea curaj să viseze.

- Așadar, călătoreai și navigai pe mări tot tim-
pul, spuse în zeflemea, ca de obicei, Tăsică Păstrugă.

- Călătoresc și-acum, vezi bine. Călătoria mea
către fericire este una ademenitoare, înșelătoare, poate
și stupidă...

- Cu certitudine, așa trebuie să fie...
- E amăgitoare, fără vreun deznodământ, fără

sfârșit...
- Nefericitule!
- În loc să-mi caut pacea, mă adâncesc din ce

în ce mai mult într-o mare a neliniștii și a
deznădejdii...

- Te paște schizofrenia...
- În loc să mă îndrept spre o viață normală,

mă împovărez cu propriile mele neliniști și frici, adău-
gându-mi și altele, și altele, cu fiecare zi ce trece. Sunt

captiv, prietene, și prizonierul propriilor mele trăiri...
- Acum, la vârsta asta, bărbații o iau razna,

dar tu întreci orice măsură. Zău, în ce lume trăiești?
- În niciuna...
- Deci, habar n-ai! Cândva, dacă te-aș fi cu-

noscut, ți-aș fi trimis o carte poștală pe care  ți-aș fi
scris: „Salutări din balamuc! Te-aștept, cu drag, să ne
jucăm de-a caii...”.

- Offf!! Iubesc nebunii. Ei sunt niște copii bă-
trâni și inocenți. Nu mi-e teamă de nebunie pentru că
ea mai are leac, dar boala mea e una grea și care nu
poate fi tămăduită nicidecum.

- Trăiește normal, omule și atunci vei scăpa.
- N-am cum – spuse Gore cu o tristețe

nesfârșită – pentru că eu trăiesc la răspântia dintre
două lumi, dintre două timpuri... Nici prezentul și nici
trecutul nu mă revendică. Sunt pe jumătate mort, sunt
un om chinuit, care nu-și găsește locul niciunde și ni-
cicum.

- Cum a început totul? deveni dintr-odată
neliniștit și Tăsică.

Gore tăcu. Avea nevoie măcar de-un răgaz de
câteva clipe pentru a scormoni și a descâlci printre
amintirile sale din vremea când încă se mai putea
spune că își ducea și el traiul întocmai ca și ceilalți.
Deodată prinse capătul firului și chipul său se lumină
măcar pentru început. Dar, încetul cu încetul,  avea
să-l tulbure și să-l chinuie gândurile.

- E timp de-atunci... Cum s-au scurs anii!
Era vară. Se încheia primul an de liceu. În

plimbările mele solitare, duceam cu mine o întreagă
istorie, mai ales pe cea a Imperiului Roman. Întâm-
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plarea aceea m-a tulburat profund. Mă sperie și-acum
când mă gândesc.  Închipuiește-ți, după atâta timp...

- Ai încercat să vorbești cu cineva mai de în-
credere, să te liniștești cumva?

- Am încercat, dar „prietenul”, un coleg de
clasă, nu era persoana tocmai potrivită căreia să mă
destăinui. I-am vorbit mai mult despre o întoarcere în
timp, fără însă a intra în detalii. Oricum, dumnealui a
încercat să mă ia peste picior, să mă persifleze și
atunci mi-am dat repede seama că făcusem un lucru
necugetat, care putea să mă coste chiar exmatricularea
mea din liceu. Omuʼ nu prea le-avea cu cartea. Pentru
el, nu eram altceva decât „șoarece de bibliotecă”,
„prăfuit” și chiar „tocilar”.

- Te invidia... Nu ți-ai dat seama?
- Nu, pentru că mi-era simpatic. Avea umor

și refuzam să cred asta.
- Cum ai ieșit din încurcătură?
- Am negat totul, spunându-i că întâmplarea

n-a fost altceva decât o glumă, o farsă...
- Și... în mine ai încredere?
- Desigur, deși, uneori, ești atât de ironic...
- Mersi! Atunci, prezintă-mi jurnalul tău de

călătorie în trecut, fu curios să afle Tăsică, deși era
cam neîncrezător în povestea prietenului său.

- Nici eu nu-mi dau seama bine cum s-au pe-
trecut lucrurile. În vremea aceea, eram un mare pasio-
nat de lectură, de istorie, dornic să aflu, să cercetez,
poate chiar să și scriu. Eram, în felul meu, o enciclo-
pedie. În gândurile mele, se învălmășeau tot felul de
date, de epitafuri, majoritatea lor cu orașul în perioada
romană și care strigau în capul meu, vrând parcă să
iasă la iveală. Începusem, într-un fel, să trăiesc în tim-
pul Imperiului Roman. Peste tot, vedeam construcții
în plan dreptunghiular ori rotund din piatră sau mar-
mură, cu frontoane decorate cu basoreliefuri, dar și
statui, coloane cu capiteluri în stil compozit, mozai-
curi, străzi pavate și străbătute într-un continuu du-te-
vino de trecători de-atunci. Inscripțiile de pe fiecare
sarcofag ori piatră funerară îmi spuneau câte o poveste
a vreunui decedat, dar și a familiei din care făcea el
parte. Pământul ăsta, frate, atât de călcat, atât de bă-
tătorit, își șoptește singur istoria. Tu nu trebuie decât
să stai și s-o asculți. Pe-atunci, începusem să le aud
pașii, șoaptele și foșnetul veșmintelor celor ce își du-
ceau traiul acolo, la Pontul Euxin. Trăiau profund
povești de viață și de moarte.  Ale celor perindați în
timp, prin orașul copilăriei și adolescenței mele, le tră-
iau bucuriile și necazurile, visurile împlinite sau ne-

împlinite, dar parcă cel mai mult mă copleșeau
poveștile vieților spulberate de necazuri și neșanse.
Acolo e povestea copilei Fulvia ori a patricienei Iulia
sau a tinerei Calpurnia, dar și a soldatului Flavius. Tot
acolo este și mormântul...

- Mormântul cui? păru să-i ghicească gându-
rile Tăsică.

-Mormântul ...Petroniei, spuse Gore cu o
voce tremurată și cu o mare tristețe, care deja începuse
să i se citească pe chip.

- O sclavă... Sclava pasiunilor și a iubirilor
efemere ce mor în diminețile despuiate de vălurile fu-
murii ale nopții, sclava zeului Priap pe altarul căruia
și-a sacrificat inocența, iar mai târziu și viața...

- Și...!? Ai avut vreo treabă cu ea? întrebă în
felul său bășcălios Tăsică. Acum, dacă tot ai început,
spune-mi totul. Vorbește-mi despre iubirea ta de-
atunci...

- Prietene, fratele meu, iubirea mea de atunci
poartă pecetea păcatului și a rușinii din visele mele
interzise. Și-acum fantoma ei revine, din când în când,
să mă ispitească, să mă tulbure, să mă târască în focul
dorințelor și pasiunilor. Știi ce-nseamnă să te pierzi și
să te lași pradă ispitei, să-l uiți pe Dumnezeu? Ce vină
are El pentru toate acțiunile noastre?

- Amice, fii bărbat, încercă să-l consoleze pe
Gore Tăsică și nu te mai văicări ca o muiere! Zău, azi
chiar nu știu ce ai. Eu mă așteptam să mă primești cu
o ceașcă de cafea, cu un pahar de coniac și cu o traistă
cu merinde, nu cu una plină de regrete, dar tu...

- Prietene Tăsică, frate, -își reluă Gore ideea
- mi-este atât de rușine!! Nici nu știu cum să spun...În
momentele acelea, nu poți face față unor astfel de in-
stincte cum nu poți face față foamei. Ești orb. În afara
unei realități deformate, ochii tăi refuză să vadă și al-
tceva. Rațiunea-ți scapă. Devine nu o noțiune, ci un
simplu cuvânt și atunci... te predai, mai spuse el of-
tând.

- Până aici, e-n regulă. Ba chiar îmi place.
Mai departe...

- Atunci..., atunci...
- Hai, spune odată și nu te mai codi! Spune

tot!
- Atunci... mi-am pierdut inocența, mărturisi

Gore, cu o nesfârșită jenă și părere de rău, lăsând
ochii-n jos de rușine.

- Bravo! Asta voiam s-aud, bătu din palme
Tăsică. Hai, revino-ți, puștiule și nu te mai sfii ca o
fată mare! Erai prea inocent. Oricum ești și-acum. Ce
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ți-o fi trebuind ție atâta inocență..., nu știu.
- Inocență!? Inocența, băiatule, îți dă

siguranță, echilibru, te ține în picioare. Dacă nu...
- D-asta umblu eu mai mult călare pe cal.
- Ești nedrept, ironic și nesuferit. De teamă,

tu respingi realitatea și fugi de ea. Dacă nu te-aș
cunoaște, aș crede că ai tot atâta înțelepciune cât și
calul, îi răspunse cu răbdarea sa monumentală Gore.

- Hm! Te-nșeli, amice. Calul are mai multă
înțelepciune decât noi. Hai, nu fi supărat și zi mai de-
parte.

Gore făcu o pauză pentru a se liniști și pentru
a-și descâlci gândurile. Avea emoții. Se vedea asta. Îi
tremura vocea, dar și mâinile, de parcă ar fi trăit încă
o dată ciudata întâmplare.

Încercă să reînnoade firul acolo unde se rup-
sese, dar nu îi era chiar la îndemână să scoată la lu-
mină imagini tulburate de praful uitării. Ar fi vrut,
într-un fel, să termine cu imaginile acelea, dar ele, în
loc să se destrame în uitare, continuau să dăinuie și
să-i invadeze mintea.

- Și cât de mult am vrut să uit povestea aceea!
O alungam din capul meu. Dispărea. Dar, nu după
mult timp, apărea din nou ca o piază rea, purtând
mască de înger. Orice aș face, oriunde m-aș duce, ea
mă urmărește pas cu pas, clipă de clipă, și-mi tulbură
mintea. Peste tot văd ochii aceia negri, mari, care nu
mă scapă din priviri. De-atunci, port cu mine o boală
ce mă încarcă de patimi și mă duce într-un loc, la ho-
tarul dintre prezent și trecut. Boala mea îmi dă
nesiguranță, îmi fură energia, echilibrul și încrederea-
n mine. Uneori, nu știu cum să mă descurc. Mă port
ca un nătâng și mă lupt cu mine însumi să scap de ea.
Boala mea este înrădăcinată acolo, la răspântia dintre
două timpuri. Nu știu ce nume poartă, dar are altă cu-
loare...

- Precis e roșie, sări cu gura Tăsică. Roșu în
cromoterapie accelerează pulsul, te mobilizează, iar
în ceea ce te privește, mă rog, aprinde dorințe...

- După care te plimbă prin locuri neumblate.
Așa cum am pornit eu de nebun la drum....

- La braț cu Satana, îi continuă fraza, în felul
său, Tăsică.

- Taaaci... Taci! Mi-e teamă și-acum. Pe
atunci nu eram decât un...

-  Inocent...
- Întocmai. Pentru mine, iubirea avea mai

mult culoare. Știi..., primii fiori, n-o știam decât din
cărți. Încă n-avea formă, nu căpătase contur.

- Și...totul s-a întâmplat după ce vizitaseși a
nu știu-câta-oară Muzeul de Arheologie, citiseși toate
inscripțiile de pe pietrele funerare și aveai în cap toată
Istoria Imperiului Roman, inclusiv a orașului după
care plecaseși la drum, recitând din versurile lui Ovi-
diu.

Întocmai. Era duminică și eram liber. Hotărâ-
sem să mă avânt pe ulicioarele orașului vechi ce dă-
deau spre mare. Coboram, adâncindu-mă din ce în ce
mai mult spre peninsulă. Bineînțeles că orașul se
transformase mult, nu mai era cel din timpul stăpânirii
romane. Of! Cum le schimbă timpul pe toate! Doar
marea și cerul au rămas la fel, sfidând curgerea tim-
pului...

- Hai, poetule, hai că mă faci curios, îl grăbi
prietenul Tăsică.

- Și totul s-a petrecut ca într-un vis. Era o zi
fierbinte de vară. În liniștea aceea surdă a amiezii,
aerul devenea din ce în ce mai apăsător. Căldura
amorțise orașul și parcă alungase toată lumea de pe
străzi. Ca un făcut.

- Deci, nu mai era nici dracu, veni din nou, ca
o completare, Tăsică.

- Parcă totul înțepenise, continuă Gore. Nicio
mașină, nicio adiere de vânt, niciun foșnet de frunze.
Doar eu pășeam, târându-mi după mine pașii grei și
umbra, care se îngusta și se micșora. Abia mai respi-
ram  și-mi ștergeam cu o batistă, din când în când, su-
doarea de pe frunte. Mergeam târșâindu-mi picioarele,
recitând „Tristele” și „Ponticele”. Mergeam pe-o uli-
cioară. Mintea parcă mi-o luase razna. Pustiu. Nimeni
nu mai era pe acolo să mă bage-n seamă. Doar un
dulău mare și negru, dintr-o curte, mă simțise și își
propusese să se repeadă la mine, dar soarele îi înmu-
iase și lui trupul, dar și furia. Bietul de el! Abia s-a
apropiat de gard, a mârâit un pic la mine, a schelălăit
jalnic, caraghios și fără vlagă și s-a întors cu coada
între picioare într-un loc, la umbră. 

Continuam să cobor. Simțeam că mă topesc
încetul cu încetul, că mă pierd în aerul acela orbitor
al amiezii. Priveam doar pe jumătate treaz, în dreapta
și-n stânga, încercând să deslușesc lucruri. Soarele mă
orbise și parcă îmi amorțise simțurile. Doar simțul mi-
rosului îmi mai funcționa normal. Mirosea obsedant
a petunii și a tot felul de damfuri care se accentuau
odată cu căldura. Simțeam mirosurile de aer sărat de
alge și scoici în putrefacție aduse de câte-o slabă
adiere de vânt dinspre mare. Strada era una veche, cu
clădiri impunătoare, cu o arhitectură deosebită, în
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care, cândva, locuiseră și altfel de oameni. La vremea
aceea, când eu mă plimbam pe-acolo,  nu mai era
decât una dărăpănată, plină de bălării, zoaie și gunoaie
și cam rău-famată... Cu toate astea, avea farmec și mă
atrăgea ca un magnet. Înaintam cu pași sfioși prin
lumea tristă a lui Ovidiu, șoptind la întâmplare versuri
din „Arta iubirii”. În mintea mea de-atunci, nu mai
era loc și pentru altceva. De aceea, începusem să re-
constitui în gând atmosfera dosnicei și ciudatei uli-
cioare unde, poate, cândva, la Pontul Euxin, se distrau
și se desfătau localnicii cetății ori argonauții veniți pe
mări, din depărtări. Începusem deja să mă gândesc la
casele acestea cu felinare roșii, la faimoasele lupanare
care trebuie să fi existat și într-un astfel de loc. Deși
destul de cald, imaginația începuse să-mi zburde și să
construiască la repezeală monumente, clădiri cu fron-
toane și să aducă în ele și-n preajma lor militari, se-
natori, patricieni, oameni simpli sau delincvenți, toți
în togă și în sandale. Și gândurile mele păreau să se
adâncească odată cu pașii mei în trecutul unei străzi,
totdeauna parcă deocheate până când...dintr-odată,
aveau să fie întrerupte de imaginea unei fete de-o
frumusețe răpitoare, care, dintr-o curte, la capătul unei
alei, îmi făcea cu mâna. Am tresărit. Parcă o
cunoșteam de când e lumea, iar ea parcă m-aștepta...
Era îmbrăcată cam sumar, într-un fel de cearșaf, dintr-
un material mătăsos, necunoscut, înnodat pe umeri,
lăsând să i se întrevadă câte ceva din goliciunea ei
marmoreică. Avea ceva din frumusețea femeilor ro-
mane. Țesătura aceea albă, ușoară, mătăsoasă, cădea
pe ea în falduri, dezvelindu-i o coapsă. Pe cap, o coa-
fură în diademă lăsa câteva bucle să-i cadă leneș pe
spate. Părea o statuie antică acolo, la capătul aleii, în
fața acelei clădiri, în stil eclectic, cam dărăpănată și cu
geamuri sparte. Ce ciudat, ce contrast, ce nepotrivire!

- O cunoșteai? păru dintr-odată curios Tăsică.
Ea te știa pe tine? Cine era?

- Îmi părea cunoscută... În același timp, era
ea, Dorința, care stârnește în inimi furtuni și patimi și
căreia nu i te poți împotrivi nicidecum. Ea era acolo
și mă ademenea cu flăcările ochilor ei imens de negri
și de frumoși.

- Și... te-ai descurcat cu ea?
- N-am avut timp... Fără a-mi da seama, în-

aintam spre ea ca un somnambul în noapte.
- Ce era acolo, omule? Ce se petrecea în cur-

tea aceea?
- Locul acesta se numea Dragoste, era învăluit

în dragoste, gemea de dragoste și patimi. Acolo se

cumpărau și se vindeau femei cu inimi zdrobite, femei
fără chip și condamnate la tăcere odată cu ivirea zori-
lor. Acolo se vindeau și se cumpărau plăceri. Doamne,
cât de mult semănăm unii cu alții când suntem
stăpâniți de aceleași instincte, de aceleași nevoi!!
Nopțile sumbre ale acelui loc sunt luminate palid de
roșul felinarelor sfâșiate sălbatic de vâlvătaia
dorințelor. Dar cât de greu îți este când ajungi la ca-
pătul lor și te așteaptă regretul păcatelor și spaima
rușinii înăbușite-n tăcere. Atunci, în lumina aceea stră-
lucitoare a zilei, până și șoaptele se sting, devenind
mute, iar tu, fluture de noapte, cu aripile zdrelite, orbit
și istovit, te prăbușește în propriile tale remușcări.

- Ia spune-mi acum...Gore Publius Naso, ai
stat de vorbă cu fata? Ce voia de la tine? începu să fie
și curios și neliniștit prietenul Tăsică.

- N-am apucat. Am vrut s-o întreb ceva, dar
în momentul acela, o voce ciudată, fără identitate, ve-
nită parcă din adâncuri, din alte timpuri, a sfâșiat
clipa, spărgându-se și împrăștiindu-se în toate părțile:
„Petroniaaaaaaaaaaa...”. Fata s-a simțit strigată, dar și
încurcată, a privit nelămurită și speriată spre mine.
Atunci s-a petrecut ciudățenia: un vârtej amețitor și
imagini derulându-se înapoi cu o viteză uimitoare.
Timpul a luat-o repede la vale ca un cerc ce nu se mai
putea opri. Și, totuși, s-a oprit... Într-o clipă, m-am tre-
zit într-o altă lume... Locul clădirii sordide fu luat de
o alta, strălucitoare, impunătoare, cu fronton, sculpturi
și înconjurată de coloane. În afară de mine, de fată, de
ulicioara ce cobora spre mare și de cer, totul mi s-a
părut, la început, străin. 

Grigore Carată
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CĂLĂTORIA
(partea a doua)

(fragment din romanul în lucru – ORA DE CUMPăNă) 

Valentina BECART

În  oct.1989  mai existau trenuri, și  trenurile mai
aveau ”vagon restaurant”.

*
Am revenit acasă, într-un ”voiaj” de o lună de

zile. A fost minunat, mai ales că îmi vedeam băiețelul
pentru prima oară… Aici, se opri și ochii i se umplu
de lacrimi. 

Eu nu cred că este o rușine să plângi. Uneori,
lacrimile sunt o adevărată binecuvântare, o eliberare
a trăirilor ținute în frâu, prea multă vreme. În timp ce
vorbeam, i-am atins ușor brațul…

- E singurul copil pe care-l aveți?
- Nu! Mai am o fetiță de șase anișori, care-mi

este tare dragă, dar mi-am dorit cu ardoare un băiat.
Pe 1 octombrie a împlinit șase luni. Dolofan, vesel, o
adevărată minune. Simt o strângere de inimă când mă
gândesc că-l voi putea revedea abia peste un an. Izbi
cu pumnul în geam, lăsând lacrimile să curgă în voie.
Nu știam ce să fac în această situație. Să intru în com-
partiment și să-l las acolo… cu fruntea sprijinită de
geam, plângând ca un copil, sau să abordez un alt su-
biect. M-a privit o clipă…

- Gata cu plânsul! Să vorbim despre altceva!
spuse el repede, ștergându-și ochii, ca și cum ghicise
frământarea mea.

- N-ai vrea să mergem la ”vagonul restaurant”
să bem o cafea?

- Chiar simțeam nevoia unei cafele tari.
Vagonul restaurant nu era chiar un ”restau-

rant”, ci un spațiu îngust unde se aflau vreo patru
mese înalte, pe care îți puteai sprijini coatele atunci
când sorbeai din cafea, bere, alte băuturi… sau doreai

să mănânci 3-4 mici cu muștar…
- Pot să-ți spun Victoria?
- Sigur, Remus. Acel d-voastră chiar era stân-

jenitor.
- Spuneai ceva de studii. Despre ce studii este

vorba?
- Am absolvit Institutul Agronomic, deci, și

prin urmare… sunt inginer agronom.
Făcuse ochii mari, ca atunci când ești foarte

surprins de noutatea informației, apoi se încruntă
brusc.

- Nu pot să cred. N-am văzut în viața mea așa
”inginer agronom”. Uită-te la tine: minionă, subțirică
ca o trestie, blondă precum Marilyn Monroe, ochi
negri ca doi tăciuni aprinși, buze senzuale…

- Te rog, oprește-te! Vreau să-ți plătesc ca-
feaua și am plecat…

- Scuză-mă, scuză-mă ! Am spus exact ce am
gândit și ce am văzut. Sinceritatea mea brutală… văd
că te-a deranjat foarte tare. N-a fost niciun ascunziș
în vorbele mele. Crede-mă! și mă privi cu acei ochi
verzi, plini de duioșie, ceea ce m-a determinat să revin
la gânduri mai bune.

- Bine! Te cred! spusei destul de îmbufnată,
străduindu-mă să adopt un aer nepăsător.

- Da, și cum îți spuneam…Am primit
repartiție la Tulcea, un oraș despre care nu știu mai
nimic, doar că se află la ”capătul lumii”, are o faleză
frumoasă și Dunărea la un singur pas de primele blo-
curi. O prietenă mi-a împrumutat o carte, ”Delta Du-
nării”, cea din care ai văzut că-mi notez mici
fragmente în JURNAL. Simțeam nevoia să mă fami-
liarizez cu acest ținut descris atât de minunat.
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- Delta Dunării este, cu adevărat, mirifică.
Merită s-o vizitezi, ori de câte ori ai ocazia. Și Tulcea
este un orășel frumos, curat, liniștit. E plin de turiști,
în sezonul cald. Nu se poate compara cu anumite zone
din ”Moldova noastră”… și aici fac referire la renu-
mitele mănăstiri, foarte căutate, și nu numai.

Am discutat vrute și nevrute despre Deltă,
mutându-mă, ca-ntr-un balans, de pe un picior pe
altul.

- Vreau să mă întorc în compartiment. Uite ce
tocuri au sandalele? Mi-au amorțit picioarele și
simțeam cum durerea urca pe șira spinării.” Doamne,
ce minunat e să ai un loc unde să-ți tragi sufletul.” Fă-
când abstracție de ceilalți, am continuat să-mi notez
în ”Jurnal” fragmente din cartea împrumutată de la
prietena mea.

*
„Lacurile din Deltă au adâncimi mari. Fundul

multora din ele coboară sub (- 3m) față de nivelul
Mării Negre. Așa se prezintă lacurile din ostrovul
Letea: Tatomir, Fortuna, Matița, Merhei, Bobina, Trei
Iezere și Bogdaproste; cele din ostrovul Sf. Gheorghe:
Obretin, Gorgova, Isacova, Roșul, Puiul și Lumina,
cum și din ostrovul Dranov: lacul Dranov.”

„Farmecul Deltei. Delta Dunării ”împărăția
apelor” și a pământurilor plămădite pe ape, este plină
de poezie. Apele mării și-au restrâns domeniul și s-a
arătat uscatul, un pământ tânăr, clădit sub ochii noștri
din rocile fărâmițate ale munților și din solul fertil al
câmpiilor, cu dăruire împrospătat de bătrânul Istru,
cum numeau anticii Dunărea din părțile noastre.

Măiastră împletitură de ape și uscat, Delta
apare primăvara ca o îmbrăcăminte țesută miraculos
din galbenul apelor încărcate de povara aluviunilor și
din verdele stufului, zămislire a mâlului. Stufurile
înalte și zvelte se pleacă încet la adierea vântului, iar
sumedenie de păsări cu formele, dimensiunile și cu-
lorile cele mai variate plutesc dincolo de ele în văz-
duh. Luând cele mai diferite aspecte, viața clocotește
în adâncul apelor, la suprafață și în aer, dar totul este
calm și tăcut, ca la un „Început de lume”.

*
„Literații au descris și cântat locurile și oa-

menii deltei, au redat în cuvinte măiastre albul curat
al florilor de nufăr, pe fondul strălucitor al apelor lim-
pezi, sau schimbarea de-a lungul unui an a înfățișării
stufului; au prezentat în culori vii figura pescarului în
lupta cu natura, căreia îi smulge bogățiile.” ( …)

„Delta Dunării este o regiune care constituie un frec-
vent subiect de descripție și de reportaj… S-a crezut
că D.D poate fi numită, ”țara de dincolo de negură”.
Unii autori descriu D.D. ca pe o „împărăție a stufuri-
lor” ori „un paradis al păsărilor”; alții cred că delta
este o „împărăție a apelor”…”

*
Simțeam nevoia acută a unei mici pauze. Îmi

amorțise fundul și durerea din spate se acutizase. M-
am ridicat și am pornit spre W.C., amânând mult prea
mult satisfacerea unor ”nevoi” biologice. La întoar-
cere, ”prietenul meu”, Remus,se afla în fața ferestrei
deschise cu țigara aprinsă și în cealaltă mână cu o sti-
clă de bere nedesfăcută.

- Ce zici? Faci o pauză de o țigară?
- Imediat, să-mi iau țigările. Mi-am amintit

de sticla cu bere pe care o cumpărasem de la
”chipeșul” barman.

- Doream de multă vreme să beau un strop de
bere, dar mi-a fost jenă. Acum, că și tu ai aceeași
intenție, îmi va fi mult mai ușor. Am desfăcut sticlele.
După câteva înghițituri, privindu-ne unul pe altul, cu
”spume la gură”… am râs în hohote.

- Ai un râs atât de cristalin și faci niște gropițe
în obraji… de toată frumusețea.

- Iar începi?! Îl apostrofai scurt, încercând să
par serioasă.

- Scuză-mă! Scuză-mă! Nu mai fac. Jur! și și-
a dus mâna liberă spre inimă, ca pentru a pecetlui ju-
rământul. 

-  Râsul tău, continuă el, m-a dus din nou cu
gândul către cei dragi, pe care i-am lăsat acasă. Soția
mea a ținut neapărat să sărbătorim împlinirea celor
șase luni ale fiului nostru, ținând cont și de faptul că
eu urma să plec peste câteva zile. S-au adunat câțiva
prieteni și au ținut-o într-o distracție până în zori. A
fost minunat! Ecoul bucuriei, bunei dispoziții încă nu
s-a stins. Avea o sclipire în ochi, o lumină pe față…
L-am ascultat cu atenție și cu oarecare încântare.

-  Nimic nu ține o veșnicie. Cu încredere și
speranță, te vei întoarce în sânul familiei și momentele
de bucurie vor fi nelipsite.

- Da. Sper! Sper… Și-a aprins o altă țigară,
urmărind cu privirea fumul ce se destrăma încet…

- Scuză-mă ! Mă întorc la conspecte! Am des-
chis ușa compartimentului cu grijă, ca nu cumva să-i
tulbur clipa plină de amintiri frumoase. Trebuia să-l
las să-și depene gândurile în voie… Prezența mea ar
fi incomodat, ar fi diminuat din intensitatea trăirii.
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*
„La ivirea zorilor, aerul este liniștit și un strat

de ceață plutește pe fața apei. Încet-încet, căldura se
întețește și razele soarelui înscriu fulgere pe luciul un-
delor. Prin aer trece o ușoară adiere, nesimțită de om,
dar care ondulează pentru o clipă întinderea apei și în-
clină vârfurile trestiilor într-o vălurile aproape nevă-
zută. Printre nuferi, lumina reflectată în picăturile de
apă din atmosferă capătă strălucire de diamante. Nouri
albi se oglindesc pe suprafața lacului. Păsările zădă-
râte de te miri ce își iau zborul cu zgomot, dezvăluind
o lume a sălbăticiunii, în care nu se poate pătrunde
fără a-i rupe vraja.”... „Amurgul dă apei culoarea
bronzului. Păsările stau atunci laolaltă, nemișcate,
parcă ar medita și contempla umbra crepusculului,
până cade întunericul și, aproape adormite, se în-
dreaptă spre cuiburi.”

*
O ușă trântită cu putere, a rupt vraja… și,

pentru o clipă, am avut senzația că toate păsările,
aproape adormite…, și-au luat zborul, țipând năuce în
”Noaptea Deltei”. Se înserase demult. Trenul oprise
în stația BABADAG. Am repetat de mai multe ori,
denumirea stației. Ce ar vrea să-mi spună? Și, dintr-o
dată, mi s-a părut că din mijlocul înserării se desprinde
o umbră… Doamne! Eu nu cunosc aceste zone, n-am
trecut niciodată pe aici… Nimic nu are legătură cu
mine! Sau, cine știe… Am privit în jur. Pe peronul
slab luminat se aflau doar câteva persoane. Probabil
așteptau un tren care să le ducă spre casă sau la
muncă, la schimbul de noapte. Mă întorc în compar-
timent și reiau conspectul. Nici
n-am observat când a fost aprinsă lumina. Colegii mei
de călătorie moțăiau cu bărbiile lăsate în piept.

*
„Orașul Tulcea. Se găsește pe locul anticei

cetăți Aegyssus. Aceasta a fost întemeiată acum 2600
ani pe malul Dunării, odată cu cetățile Histria (Istria),
Tomis (Constanța), Callatis (Mangalia) de pe țărmul
Mării Negre. Cum scrie poetul latin OVIDIU – care
în ultimii ani ai vieții sale a trăit în Tomis. La începu-
tul erei noastre, Aegysssus fusese o cetate întărită,
greu de cucerit. Era punctul terminus al șoselei ro-
mane principale care trecea prin mijlocul Dobrogei,
în direcția de la Sud la Nord și lega Adamclisi (Trop-
haeum Traiani) cu TULCEA (Aegysssus). Panorama
orașului Tulcea se desfășoară pe malul drept al Dună-

rii, în spatele portului. Pe malul Dunării, faleza se află
la o altitudine de 10-20 m. Pe cea mai mare parte a sa,
faleza constituie o splendidă promenadă, însoțită în
lungul ei de un parc încărcat cu flori, mărginit pe la-
tura dinspre oraș, de o stradă modernă cu construcții
noi.” 

*
Ne apropiam de Tulcea. Un sentiment straniu,

o frământare neînțeleasă (în acel moment) au pus stă-
pânire pe mine. Am ieșit la geam și priveam înserarea.
Plutea ceva în aer… care mă fascina, dar și-mi indu-
cea un sentiment de teamă. ” Colegii mei” de compar-
timent continuau să moțăie. Drumul a fost lung și
oboseala și-a pus amprenta… L-am atins, ușor, pe
umăr, pe ”prietenul meu”, Remus. A tresărit!

-  Cred că ajungem la Tulcea!
S-a ridicat de pe banchetă și a venit la geam.

Și-a aprins ultima țigară. Oftam! Când eu, când el…
Fiecare avea ceva pe suflet. Ce mă făceam, fără să
conversez cu cineva, pe această distanță! Mă simțeam
obosită. Nu mai spun de emoții…

-  Doamne! Dar ce văd? Câtă apă… Ce să fie?
- E Dunărea. Foarte aproape de gară. Dacă

mergi spre hotel ”Delta” vei ajunge pe faleză. O
priveliște minunată! La mal, sunt ancorate vapoarele
care duc turiștii în Delta Dunării, iar altele duc pasa-
geri, mărfuri, alimente spre Mila 23, Hotel ”Lebăda”,
Sulina.

Îl priveam și mi se părea că-mi spune o po-
veste. Semiobscurul din holul vagonului îi dădea
înfățișarea unei frumoase fantome…

- Tot ce-mi spui este nou pentru mine! Și ne-
cunoscut! Și fascinant, totodată! Abia aștept să mă
plimb pe faleză!

M-a ajutat să cobor. Mi-am luat la revedere
de la ”colegii” de compartiment. Remus m-a
îmbrățișat, cu oarecare timiditate…

- Dragă d-na Ingineră, Victoria Bretan, vă do-
resc o viață nouă și frumoasă și, de ce nu, palpitantă,
provocatoare, așa ca … Am zâmbit! Nici nu se putea
altfel.

-  Mulțumesc, asemenea! Ai grijă de tine! Să
te întorci cu bine. Te așteaptă puștiul cel dolofan…
Ne-am strâns mâinile, câteva momente. Ușor transpi-
rate, ușor tremurânde… Parcă regretam că ne
despărțim…

- La revedere! Călătorie plăcută! 
Am mai privit de câteva ori în urmă. Pașii se

pierdeau tot mai mult în freamătul înserării. Era o
seară blândă care te învăluia ca un balsam… în mantia
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ei ușoară ca un abur.... La un moment dat, m-am oprit
și priveam în jur. Totul îmi era străin. Eu eram ”stră-
ina” rătăcită într-un decor necunoscut. Mă cuprinse
spaima: Quo vadis? Nu bănuiam ce mă așteaptă, nu
bănuiam… Am oprit un taxi și l-am rugat să mă ducă
la un hotel. Nicăieri, niciun loc liber. Eram obosită,
flămândă și descumpănită… La un moment dat, am
început să plâng. Sfâșietor, dureros… ca după ceva
foarte drag, după timpul ce-l lăsam în urmă. Știam!
Ireversibil, fără clemență, ca o lamă rece pe o arteră
abia pulsând…Șoferul taxiului a tras pe dreapta. 

- Ce s-a întâmplat?! De ce plângeți,
domnișoară? Găsim noi o soluție, până la urmă. N-a

terminat bine fraza… că, brusc, mi-am amintit adresa
unei verișoare.

- Vă rog, Aleea Trandafirilor, nr. 29.
Era absolut necesar să dorm undeva. A doua

zi, dimineața, trebuia să mă prezint la directorul I.A.S.
–ului, unde am fost repartizată: ferma Nufărul, la o
distanță de aprox. 8 km de oraș, aproape de loc. Agi-
ghiol. 

Destinul, parcă, mă aștepta: cu răbdare, cu te-
nacitate, aruncându-se asupra mea, când mă așteptam
mai puțin, cu o cruzime fără margini… Și eu, o ființă
fragilă, îmi oblojeam rănile, rând pe rând, sperând
mereu într-un timp al blândeții și al fericirii visate…

ZÂNUȚ

Nora Livia ZEZEANU

Era toamnă, iar în gară oamenii se grăbeau în
drumurile lor. Ea îl aştepta cuminte pe o bancă, să-i
dea un tablou pentru a-l dărui cuiva, care avea să joace
un rol de liant la început şi cuţit între ei, în cele din
urmă. El se apropie timid, dându-i tabloul şi schim-
bând câteva cuvinte banale. Apoi plecă, lăsând-o cu
gândurile ei, împrăştiate prin parcul minţii, asemeni
frunzelor ce dansau căzând din copaci spre pământ.
Căuta să-i dea un nume, care să i se potrivească. Din
câte apucase să-l cunoască, prin poze şi desene, părea
delicat ca o zână. Dar era el... deci numele l-a
adaptat... Zânuț.

Timpul trecu, iar a doua zi se întâlniră pe ace-
laşi peron, pentru a-i da lui o carte, cu autograf, de la
ea... o EA, fără nume rostit aici şi acum. In zilele ur-
mătoare, un dialog scurt, timid, temător, încerca să se
lege. Le era teamă amândurora. De iubire. Şi-ar fi
dorit să fie prieteni, o prietenie simplă, în care sufletul

să se simtă liber, neîncorsetat de limite, condiţii sau
strigate de trup flămând. 

Dar într-o buna zi, dintr-un motiv banal, dia-
logul încetă. Şi odată cu el... prietenia.

Ea tăcea, dar în adâncul sufletului nu avea li-
nişte. Cu ce greşise în fond? Ce i-a cerut sau făcut,
care să o condamne la atâta tăcere, o tăcere care zgâ-
rie... cu gheara ei... sufletul? După un timp, acea EA
i-a trimis ei o carte. Prin el. Deşi o rugase să nu... căci
între ei se aşternuse tăcerea. Şi gheara neputinţei. Dar
i-a trimis-o, spunându-i: „nu te las EU fără el!” Nu a
înţeles atunci prea mult, dar nici nu a stat pe gânduri
ce a vrut sa spună cu aceste cuvinte dominatoare.
Urma să îl vadă, chiar dacă preţ de câteva minute,
pentru a-i da cartea. Era de ajuns, atunci si acolo. Re-
vederea... scurtă, caldă. Nespus de caldă pentru nişte
oameni care nu-şi mai vorbiseră de două luni. Ochii
lui aveau altă căutare, un fior îl străbătea de fiecare
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dată când se întâlneau. O strângere de mână, un sărut
uşor pe obraji, priviri... îmbrăţişări uşoare, atât. Dar
parca el ar fi vrut mai mult, îi privea adesea buzele,
ar fi vrut sa le muşte cu poftă, ca pe un măr roşu şi
copt. Îl vedea, simţea frământarea, dar ştia de legă-
mântul lor de a rămâne doar prieteni de suflet şi atât.

Timpul trecea altfel când erau împreună, iar
prezenţa lor.. în simplitatea ei, era un medicament,
care credea că va ţine mult timp înainte. Medicament
de suflet. Dar nu s-ar fi gândit vreodată că minunea
va ţine doar trei săptămâni. După care vor reveni la
aceeaşi tăcere şi gheara neputinţei, medicamentul lip-
sind cu desăvârşire, din nişte motive din nou neeluci-
date. Într-o seară, o întrebă pe EA, care îl cunoştea
mai bine, care părea înţeleaptă, ce e de făcut. Căci dis-
crepanţa dintre vorbă şi faptă, simţire... e prea mare.
Şi nu ştia ce să înţeleagă, cum să pătrundă în lumea
lui. Ascultând EA, dar neînţelegând care era de fapt
în adânc... tremurul sufletului, o îndemna poruncitor
să îl şteargă, să îl uite, că nu o va iubi niciodată. De
ce să îl şteargă, de ce sa îl uite... căci ea oricum nu aş-
tepta iubire din partea lui, nu în sensul acela...!?

A doua zi, el a dispărut din nou. Fără cuvinte.
Pur şi simplu, precum a şi apărut. Atunci a înţeles şi
ea, că EA tăiase firavul fir dintre ei, înstrăinându-i. Să
fie doar EA cea adulată, strălucitoare, pe scena lumii,
în care zeci de bărbaţi o aplaudă citindu-i creaţiile şi
privindu-i trupul mereu expus ca într-o vitrină a unui
magazin de modă...  

Închise cartea pe care o citea de ceva vreme,
apoi gândi doar la EA şi el. Vedea lucrurile clar...ca
pe un joc de domino. Flirta cu neruşinare cu el, iar ei
îşi poruncea să îl şteargă, să-l uite. De ce? Nu mai
conta. O lacrimă picură la colţul ochilor... când hotărât
să arunce gheara neputinţei din suflet spunând atât, un
simplu: „Adio, Zânuț!” (LNZ)

ZÂNUT (II)

Cine ar fi zis că ADIO urma să devină  în cele
din urma în... „rămân cu tine!’ sau că Zânuţ citea, sim-
ţea dincolo de tăcerile lui şi ale ei? Nimeni... Şi totuşi,
cel crezut pierdut pentru totdeauna a venit înapoi. De
fapt,dacă se gândea mai bine, nici nu plecase...ci doar
s-a ascuns în colţul său, meditând.A doua zi, după ce
ea îşi luase ADIO, Zânuţ apăru în pragul uşii. Cu un
zâmbet stingher la colţul buzelor, tăcut. O îmbrăţişă
strâns, strâns, ca şi cum ar fi vrut să spargă vaza aceea
din suflet, făcută din cioburi lipite prost, ce avea drept

flori gânduri şi simţăminte răzleţe şi triste. Ar fi vrut
să lipească la loc, dar nu fiecare pentru sine, ci unul
pe altul, unul pentru celălalt. Din ochii ei, picurau la-
crimi. De durere şi bucurie, de nădejde şi disperare,
de alb şi negru, de viaţă şi moarte. Îl privi îndelung,
nu-i venea a crede. Că este acolo, că o ţine în braţe...
Orice întrebare era de prisos, orice cuvânt ar fi spul-
berat liniştea îmbrăţişării lor. El o mângâia pe pletele-i
lungi, de culoarea castanei coapte... sărutându-i duios
obrajii fini, ca de porţelan. Era atât de delicat, tandru,
îşi merita numele pus într-un moment de regăsire a si-
nelui lăuntric. Zânuţ zâmbi, trăgând-o după sine în
pat. Voia să o cuprindă în braţe, să-i simtă căldura,
parfumul, moliciunea mângâierilor. O dorea, pe atât
de mult cât era de dragă. Ştia că inima lui încă nu o
putea iubi, aşa cum ar fi meritat, cum ar fi fost firesc
şi fericit. Dar fără ea... totuşi... nu putea. Îşi vedea
inima încă sângerândă, neîmpăcată cu apusul unei
flori din viaţa lui, din suflet. Avea atâta nevoie de ea,
ca să-l aline, să-l ajute...să existe, dincolo de durerea
şi neputinţa lui de atunci. Ştia, simţea că îl poate
iubi...aşa cum era el, purtând când ninsori, când noroi
pe tâmple, trecând printre extreme fulgerând. Era de
ajuns... Ea îl trezi din visarea sa, din gândurile ce-şi
croiau cărare în mintea sa obosită. Nu ştia cum să-i
vorbească, pentru ca el să nu-i pună degetul la gură,
şoptindu-i: “Taci, te rog...taci!” Simţea că dacă mai
ţinea o clipă în sine...ar fi izbucnit în lacrimi. Plângea
şi vorbea, eliberându-şi sufletul din strânsoarea cu
care era înlănţuit demult. Erau atât de aproape, se sim-
ţeau atât de goi lăuntric unul în faţa celuilalt, însă și
atât de neputincioşi privind cicatricile ce le brăzdau
inimile. Într-un târziu, adormiţi unul în braţele celui-
lalt, ascultând muzica în surdină. În visul lor, se făcea
că se iubeau, ca doi oameni care a doua zi urmau să
plece departe....departe. Pe o insula pustie, în care tre-
cutul nu-i putea ajunge din urma, nici fantomele lui
nu puteau să-i mai înlănţuie în dansul lor bezmetic şi
distrugător. Iar forţa iubirii ce se aprindea ca o văpaie
- în visul lor - mistuia frunzele veştede ce le rămaseră
lipite de suflet, ca semn al toamnei abia trecute. 

Noaptea a trecut parcă într-o clipă. În zori,
s-au privit timid. Erau ei şi totuşi nu mai erau ei. Erau
altfel, mai aproape de ceea ce aveau nevoie, mai de-
parte de prăpastia în care puteau cădea oricând. Zâm-
beau, ştiau că împreună sunt mai puternici... Au plecat
în lume, la grijile ei.... ştiind că nimic nu-i va mai des-
părţi, cel puţin nu atunci, acolo.... în acea zi. Ştiau că
va veni seara, că se vor întâlni, în cuibul lor..., dar nu
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visând insule pustii, nici drumuri pe pajişti, cu mar-
garete în mână, rupând petale şi spunând: “mă va iubi,
nu mă va iubi, mă va iubi...!(LNZ)

Zânuţ (III)

Cine a spus că neiubirea se vindecă doar prin
iubire, știa ce spune? Zi si noapte, aceste cuvinte ii
brăzdau cerul inimii. Veneau de la urechile lăuntrice
și se pogorau in inimă. Le asculta, le privea cum sur-
volau acel cer pe care nu mai răsărise demult soarele
iubirii. Plângea, dar fără a se mai întreba DE CE, așa
cum făcuse atâta amar de vreme. Pur si simplu, plân-
gea in tăceri dureroase, în nelămuriri fără răspuns.

„Zânuț, Zânuț....cine ești tu, de fapt, Zânuț?
Ce tenebre zac in tine, ce dureri nu te lasă cumva... să
mai zbori? Mă apropii de tine, apoi dispari... îmi simți
sufletul tânjind, dar îmi oferi un trup ce caută plăcere
și atât. Spui că ții la mine foarte mult, dar nu mă poți
iubi. Că mă vrei, dar totuși nu, nu sunt ce cauți. Și
atunci...pentru ce mă frământ, văzând proiecții și ima -
gini într-un caleidoscop ce-l ții in mană atunci când
mă întâlnești? Sunt doar imagini pe care vrei să le văd,
dar ele nu au nimic de a face – de fapt - cu realitatea.”
Nopțile petrecute în rugăciune s-au înmulțit. Uneori
îl simțea atât de „al ei”, atât de aproape, alteori atât
de departe, al nimănui. Ce ți-e și cu jocul acesta...de-
parte/aproape, al meu/al nimănui, real/iluzoriu? Ce
ți-e si cu porțile acelea larg deschise, pe care ea le
ținea astfel, nădăjduind că el va intra in cetatea sufle-
tului său si va vedea pe cerul inimii cum zboară cu-
vintele „neiubirea se vindecă doar prin iubire”? El
venea până aproape, privea si pleca. Nu intra nicio-
dată. Nici porțile sale nu le deschidea cumva. De ară-
tat ce cuvinte survolau cerul inimii...nici atat.

Timpul trecea, iar odată cu sine treceau si cli-
pele acela mărunte precum firele de nisip. Jocul con-
tinua la fel, fără nicio noimă. Zânuț nici nu pleca, nici
nu venea pentru totdeauna. Zădărnicia se făcea tot mai
mult simțită, iar în suflet ploaia continua... zilele erau
mohorâte. Până într-o zi, când ea și-a închis porțile ce
stăteau să cadă, cu balamalele aproape ruginite de
atâta așteptare. Privea de la o mică fereastră săpată în
zidul cetății, cum el dădea târcoale porții, ezitând... să
bată, să nu bată. Ezita...așa cum odinioară ezitase să
intre în cetatea care i-ar fi putut deveni casă, unde ar
fi fost hrănit, adoptat, iubit, îmbogățit cu inele si
lanțuri scumpe...nu din aur, ci din sentimente pure,
frumoase, ce strălucesc în bătaia soarelui iubirii, mai

mult decât diamantul, smaraldul sau altă piatră rară și
prețioasă. Își spusese șoptind în barbă: ”lasă-l, lasă-l...
că bate sau nu bate, porțile vor rămâne închise. A avut
timpul lui, a avut porțile deschise, ar fi avut tot ce și-
ar fi putut dori orice muritor de rând pentru care iubi-
rea e taina tainelor, bucuria bucuriilor, medicamentul
medicamentelor. Un Zânuț ar fi prețuit sigur, mult mai
mult acestea. Deja e târziu. Pentru amândoi. Să mai
credem că neiubirea se poate vindeca prin iubire sau
că ar fi cumva o asemănare între el si zâne. Doar a
părut, bun si altruist ca o zână din povești. A părut,
dar de fapt... nu a fost. El a avut interesul lui, bine con-
turat. Cu totul altceva decât iubire și asumare. I s-a
părut că ține la mine mult. Dacă ținea atât de mult, în-
vingea. Ezitările și îndoielile au fost mult mai puter-
nice. Decât el însuși, decât inima sa. Din asta nu se
putea naște iubire. Din porți închise, ezitări și îndoieli.
Departe.... al nimănui.... iluzoriu”. Aceasta a fost po-
vestea cu el, omul ce părea atât de aparte. O iubire ne-
născută, cu un om cameleonic, ezitant, ce ținea în
mână un caleidoscop cu imagini frumoase pe mo-
ment, aparent... iar nu o bagheta de lumină, în care
toate să se vadă clar și deslușit, nu doar pentru o clipă,
oarecum, ci pentru o viață și dincolo de moarte. S-a
dovedit a fi un muritor de rând, nicidecum un Zânuț.

Grigore Carată
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Întotdeauna am știut că nimic nu este întâm-
plător!

Și am să povestesc despre coincidențele pe
care le-am avut în anii copilăriei mele și până când
s-a întâmplat ce era hărăzit de Sus.

Mai târziu, după ce au trecut ceva ani, m-am
gândit la tot ce mi s-a întâmplat și le-am pus cap la
cap...  Și ce vă povestesc acum se întâmpla când
de-abia împlinisem șapte ani.

Atunci locuiam la bunica Ioana și am primit
o veste destul de tristă de la fratele bunicii, unchiul
Ioniță, că a murit mama mătușii Maria, Catrina, și că
ne roagă din toată inima să fim alături de el la această
încercare grea. Bunica, în grabă mare, a pregătit câte
ceva, pentru împărțit, așa cum se obișnuiește și ne-a
luat cu ea pe mine, pe verișoara Mițica și pe unchiul
Ștefan. Eu cred că unchiului, care era flăcău atunci,
i-ar fi plăcut mai mult la hram decât la înmormântare,
dar nu avea ce face atunci când bunica hotăra ceva.

Am ajuns acolo cu o seară mai devreme ca să
avem timp s-o plângem pe mătușa Catrina. În satul
unchiului obiceiurile erau altfel decât la noi, așa că
unchiul Ștefan a avut timp să-i învețe pe tinerii de
acolo jocurile obișnuite la priveghi în satul nostru.

Noi, copiii, urmăream cu mare atenție cum se
jucau tinerii, dar cel mai mult așteptam să vedem cu
ce ne servesc seara la masă de sufletul mătușii și, ca
să spun pe cea dreaptă, noi așteptam cel mai mult co-
liva și bomboanele de deasupra ei. Pe mine cel mai
mult m-a impresionat o bătrână, frumoasă la față, le-
gată la cap cu un gear negru. Era îmbrăcată altfel

decât bunica! Peste hainele cu care era îmbrăcată avea
o pestelcă albă brodată, cu un buzunar mare cusut în
mijloc. Mi-a sărit în ochi buzunarul brodat de la șorț
pentru că atunci când a intrat în camera unde era
moarta, a scos o batistă mare din buzunarul șorțului
cu care se ștergea la ochi și a început să bocească cu
vorbe viața mătușii Catrina. Era bocitoare și toți copiii
îi spuneau tușa Tatiana. Nu a venit singură, ci cu ne-
potul ei, un băiat blond, frumos, înăltuț și cu ochii
verzi care parcă te fermecau.

Bunica lui a început s-o bocească pe mătușa
Catrina în cuvinte de laudă despre viața ei. Se
cunoșteau de când erau tineri! Au venit odată cu un-
chiul Ioniță din Basarabia, de la Cetatea Albă. În satul
Cataloi și-au construit casele pe strada Italiană. 

Eu urmăream uimită vorbele pe care le spu-
nea bocitoarea. Când bocea parcă spunea o poezie,
cânta cuvintele sau plângea în hohote. După vorbele
ei bocite despre viața celei duse, fiecare din cei
prezenți își ștergea ochii la vorbele spuse meșteșugit
de mătușă. De piatră să fi fost că tot îți dădeau lacri-
mile. Eu eram ochi și urechi, nu mai văzusem așa
ceva. Și la noi se plângea la un mort, dar parcă nu așa!

La priveghi veniseră mai mulți copii cu ma-
mele lor, cu bunicile. Erau și verișorii mei din partea
unchiului Ioniță, Florica și Titi. Mie însă cel mai mult
mi-a plăcut nepotul mătușii Tatiana, bocitoarea.

Și, după ce ne-a trecut curiozitatea bocitului,
ne-am luat de mână și m-am jucat cel mai mult cu el.
Alergam printre oamenii care își găsiseră un loc în
curte ca să mai vorbească despre ei, problemele lor,

SCRIS ÎN STELE

Angela DUMBRAVă
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despre vreme, grânele îmbelșugate de anul acesta.
Aceasta a fost prima întâlnire cu băiatul blond cu ochii
verzi. 

Eram prin clasa a VII-a și din dorința de a fi
altcineva îmi închipuiam că sunt cântăreața de muzică
populară, Sofia Vicoveanca, căreia îi ascultam toate
cântecele la aparatul de radio. Când nu mă vedea ni-
meni o imitam în oglinda înaltă pusă pe peretele din
camera mea. Ce mai, o iubeam pe cântăreață și voiam
să fiu ca ea. Și ca să nu mă descopere ai mei, specta-
colul îl dădeam pe o scenă imaginară în fața unui pu-
blic numeros, în camera mea din fundul casei unde
cântam cât mă ținea gura. Îmi amintesc chiar și ver-
surile...

”Mărita-m-aș, toamna asta, mărita-m-aș,
mărita...

C-o venit, unul din lume...
Tocmai din Caraorman”,

și cântam tare până îmi terminam tot repertoriul im-
provizat.Nu reținusem toate versurile cântecului So-
fiei Vicoveanca, dar parcă era mai frumos când mai
puneam cuvinte și de la mine.. Mama, speriată de
vocea mea care se auzea până în fundul grădinii,
alerga repede să-mi stăvilească puțin elanul cu care-
mi arătam talentul pe scena improvizată.

- Mamă, îmi spunea ea, cântă și tu mai încet
că râde lumea de noi!

Mă opream puțin să mai răsuflu și să iau aer
în piept și iar începeam aceleași versuri o dată și încă
o dată, până oboseam.

Când eram prin clasa a X-a am trăit o altă
experiență care m-a marcat.

Eram în recreație și în clasă zarvă, râsete,
șușotelile obișnuite în așteptarea profesorilor. Atenția
noastră a fost atrasă de un grup de băieți de la Liceul
Nr. 2, aduși prin toate clasele de colegul nostru Cale-
nic Petrov. 

Băieții au intrat în clasă și cu un scurt discurs,
ținut de liderul grupului despre războiul din Vietnam,
a spus plin de emoție că liceul lor a organizat o acti-
vitate umanitară de strângere de mici fonduri atât cât
este posibil de la niște elevi. Și că orice mic ajutor
contează, foarte mult pentru acea mică țară. Noi, fe-
tele, eram cu ochii deja în lacrimi pentru mica
țărișoară în suferință. Din grupul lor s-a desprins un
tânăr blond, înalt, cu niște ochi verzi de neuitat, care

și-a scos șapca de pe cap și cu un gest teatral a trecut
pe la fiecare bancă să strângă micul ajutor bănesc.
Noi, emoționate de ajutorul pe care îl puteam da, ne
împrumutam de bani de la colegele care aveau, ur-
mând să le întoarcem datoria.

Când a ajuns la banca mea, privirile noastre
s-au intersectat ca electrizate. O perioadă de timp des-
tul de lungă, am visat cu ochii deschiși la tânărul
blond cu ochii verzi!

...Îmi amintesc de o altă primăvară, când mai
mulți elevi din satele de pe malul Dunării ne-am în-
tâlnit pe vapor. Mergeam la Tulcea. Ne cunoșteam
deja, dar de astă dată printre elevi era și un grup de
profesori de la Caraorman. Cu ei ne-a făcut cunoștință
colega noastră Marusea. Din grupul profesorilor mie
mi-a atras atenția un tânăr profesor, blond, înalt și
ochii ...parcă-i cunoșteam, verzi și atât de calzi.

Când am ajuns în Tulcea și când să cobor din
vapor, eu nu îmi mai găseam bagajele. Le-am căutat
peste tot și când mi-am aruncat privirea peste pasa-
geri, l-am văzut pe el cu bagajul meu în mână râzând
ștrengărește. M-am apropiat de el și supărată am tras
spre mine sacoșa și atunci mâinile noastre s-au atras
ca doi magneți. M-am înroșit până-n fundul ochilor și
inima parcă intrase în trap!

De data aceasta eram în vacanța de vară.
Într-o duminică, ne plimbam pe malul Dună-

rii cu prietenii și prietenele mele. În liniștea înserării
râsetele și glumele noastre se auzeau în tot satul. De
pe Dunăre se auzea ca un ecou un cântec de la un în-
drăgostit sau un pescar. 

De mine s-a apropiat Larion, un băiat din
satul nostru si m-a prezentat profesorului care mi-a
luat plasa pe vapor. Era prietenul lui cel mai bun. Și
de-atunci toate gândurile mele au fost doar spre blon-
dul înalt cu ochii verzi!

El era băiatul de cinci ani vecin cu mătușa
Catrina, elevul de la Liceul Nr.2 care făcea voluntariat
pentru Vietnam, prietenul lui Larion și profesorul de
educație fizică de la Caraorman.

Toate aceste întâlniri au dus la apropierea
noastră!

Cine a hotărât și de ce atâtea coincidențe?!!
Totul s-a întâmplat ...pentru că așa a trebuit

să fie!
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Se crede că dragostea cea mai mare este în
povești, între Feți-Frumoși și Ilene Cosânzene.

Eu o să povestesc despre o dragoste aievea,
între un băiat și o fată, care s-a petrecut chiar în fami-
lia noastră. După iubirea pătimașă a mătușii Gafița cu
unchiul Tică, o altă poveste de dragoste tot atât de fru-
moasă a fost și cea a unchiului Ștefan, „Fănuțu” cum
îi spuneam noi, nepoții.

Unchiul Fani era cel mai mare dintre băieții
bunicii, din fire era cam rebel și era cel mai școlit din-
tre frații și băieții din sat. 

Mă lăudam și eu printre prietenii mei că am
un unchi care a făcut un curs de agricultură la Poarta
Albă și ajunsese brigadier la grădina de legume a co-
operativei din sat. Pentru atunci o diplomă și un cer-
tificat de absolvire, chiar la o școală de meserii,
însemnau foarte mult... și unchiul pe bună dreptate
avea de ce să fie puțin încrezut față de băieții din sat,
dar bunica avea grijă să-i amintească obârșia cu orice
ocazie și să-l dea jos de pe piedestalul pe care se
cocoțase.

„Hai, nu te mai ține cu nasul pe sus, Fani, că
tot de aici ești!”

Unchiul era cam tomnatic, trecuse ceva de
prima tinerețe când băieții din sat se căsătoreau. Dar
amâna acest moment pentru că încă gusta din plin li-
bertatea și iubea tare mult fetele, dar și femeile. Ce
mai, era cunoscut în sat ca un tânăr crăișor care iubea
ce-i frumos, mai precis toate fetele chiar și femeile
care-i ieșeau în cale...

După mine nu era rău să iubești, dar lui îi plă-
ceau fetele iubite și de alții și din asta i se trăgeau și
scandalurile în care era băgat mai întotdeauna.

Era iute din fire și între el și băieții din sat se
iscau fel de fel de conflicte pentru fete.

Și unchiul era mai mereu într-un scandal: cu
vecinul de alături, cu cel de la vale sau cel de la deal
sau chiar cu cineva care era doar în treacăt prin sat.

Întotdeauna îi era alături unchiul Dragu, vărul
lui, care semăna cu el la iuțeală de fire, ca două pică-
turi de apă. 

Altfel, unchiul era bun ca pâinea caldă.
Bunicii îi sărea inima când se auzea că în sat

era o bătaie între flăcăi, știa că unul dintre ei era un-
chiul și se ruga pe la icoane să-l scoată cu bine din
necaz.

Știa și el că-i cam trecuse vremea, dar încă se
mulțumea cu bucuriile lui ascunse.

Bunica în schimb, care urmărea totul cu ochi
atenți de mamă, îi spunea mereu:

„Vezi, vezi, Fani, ai grijă că o să te însoare
babele din sat!”

Dar, cum se știe, atunci când îți vine vremea,
săgeata lui Cupidon îl nimerește și pe cel mai năvalnic
burlac...

Așa i s-a întâmplat și unchiului meu.
La câțiva kilometri de satul nostru erau birou-

rile Întreprinderii de exploatare a stufului din Deltă,
cum i se spunea în sat, „la mila 29!”

Era ca un mic orășel cu blocuri pentru
birocrații întreprinderii, bucătărie... printre ei și o bu-
cătăreasă, tanti Ioana, care pregătea mâncarea pentru
toată lumea din unitate. Era iubită și respectată de toți
și întotdeauna avea o vorbă bună, mai ales pentru ti-
nerii care erau plecați din satele lor și care o conside-
rau ca și o mamă.

Și în iarna despre care povestesc, pentru că
nu era prea mult de lucru, a adus-o cu ea pe sora mai
mică, să învețe să lucreze în bucătărie și poate rămâne
cu ea ajutor de bucătar, mai ales că din satul de unde
veneau nu aveau cum să-și facă alt rost de muncă
decât la C.A.P.

Într-una din zile tanti Ioana și sora ei cea mică
au venit în sat cu un tractor să facă aprovizionare de
alimente de la magazinul nostru.

Unchiul, care era și el pe acolo, a văzut-o și

O DRAGOSTE CA-N POVEȘTI
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din ziua aceea nu își mai lua gândul de la ea, rămăsese
îngândurat și nimeni nu-i mai intra în voie.

Nu-i mai trebuia nicio fată, nu mai mânca,
stătea mai mult singur, cu ochii pironiți în tavan, chiar
și bunica se gândea „că parcă era mai bine înainte”,
nimeni nu știa ce i se întâmplase.

Bunica, ca să-l scoată din ale lui, îi spunea:
„Ce ai, Fani, ți s-au înecat corăbiile?”

Începuse să-și facă des drum cu bicicleta la
U.E.S. cu diferite pretexte, chip că era trimis de con-
ducerea Grădinii de legume din sat pentru niște
informații, însă el era cu ochii peste tot, doar, doar o
vedea pe fata care i-a săgetat inima.

Tanti Ioana îl văzuse, dar și sora ei, Tudorița,
și ca orice tânără, îl plăcea pe cel care îi dădea târ-
coale, că era mai copt, pe lângă tinereii care se învâr-
teau prin jurul ei. 

Și încet au început să se privească, să se în-
tâlnească mai des și unchiul s-a îndrăgostit nebunește
de ea.

Când l-a cunoscut mai bine, a început și ea să-l
placă și cum se vedeau mai des, se apropiau mai mult.

Tanti Ioana, ca soră mai mare, se gândea și la
avantajele acestei prietenii, chiar și la o posibilă că-
sătorie.

„Băiatul este mai mare decât ea, deci are min-
tea mai coaptă, este așezat, de oameni buni, cu mese-
rie”, se gândea în sinea ei când își făcea planurile.

Și cu înțelepciunea vârstei o îndemna pe sora
ei să-i răspundă și ea la dragoste.

În sfârșit a venit și timpul când bunica a pri-
mit vestea mult așteptată. Unchiul, ușor rușinat, i-a
spus că a găsit o fată care-i place și că vrea să fie mi-
reasa lui. 

Bunica însă aflase de cine este vorba și a în-
cercat să-i spună mai pe departe că sunt atâtea fete în
sat de oameni gospodari pe care le cunoaștem, că este
prea tânără, că nu-i cunoaștem familia, dar el a spus
răspicat:

„Ori mă însor cu ea, ori niciodată!”
Bunica știa ce înseamnă o dragoste și el nu

era în perioada care să-i treacă așa că s-a sfătuit cu fe-
tele ei și au hotărât să meargă în pețit, dar doar cei
care erau căsătoriți.

Cum este obiceiul în sat, au pregătit un colac
pe care au pus un prosop mare țesut din in chiar de
bunica, o iconiță cu Maica Domnului, care să pecet-

luiască înțelegerea lor, o sticlă de vin și o găină fiartă,
toate puse pe o tavă mare și lăsată în grija bunicii.

Unchiul era tare emoționat și fâstâcit când au
intrat în casa lui tanti Ioana, unde au fost invitați la
masă și atunci bunica a spus pentru ce au venit.

Dintre toți, unchiul Alexe, care nu era din
satul nostru, știa niște versuri despre măritat încât
toată lumea s-a înveselit, unchiul Tică nici el nu s-a
lăsat mai prejos și a început să zică o horă cu
muzicuța, dar și cu fluierul pe care îl avea întotdeauna
la brâu și a început să cânte o nunească de le sălta
inima de bucurie...

După ce a ascultat cu multă atenție de ce au
venit oaspeții în vizită, tanti Ioana, fiind sora cea mai
mare, a hotărât că este de acord ca sora ei mai mică
să se mărite cu unchiul Fani. Au fost întrebați și tinerii
care au răspuns în cor un daaaa tare, pentru că ei erau
foarte ocupați să nu-și mai ia ochii unul de la altul și
nu aveau altă grijă decât să fie fericiți.

După ce s-au făcut vorbele în fața familiei era
ca și când ar fi încheiat actele la sfatul popular și în
aceeași seară mireasa a fost adusă acasă la bunica.

Din timp li se pregătise o cameră tinerilor în
cazul în care mireasa acceptă și părțile se înțeleg.

În dimineața următoare s-a făcut petrecere la
bunica.

Au fost invitate sora miresei și femeile din sat
apropiate bunicii, se sărbătorea cinstea miresei cu ra-
chiu roșu pregătit special cu această ocazie.

Veselie mare, femeile s-au machiat, s-au cos-
tumat în țigănci, au luat cămașa miresei și au dansat
cu ea prin tot satul. Era o mare onoare ca tânăra să fie
fată mare, asta însemna o căsătorie binecuvântată cu
copii sănătoși, belșug în casă și armonie toată viața.

Eu în perioada aceea dormeam la bunica din
când în când, mai ales în vacanțe când mergeam mai
des pe la cămin și nu voiam ca să afle mama la ce oră
veneam.

Dar, după ce s-a însurat unchiul, aproape că
m-am mutat acolo. Îmi plăcea să-i privesc pe tinerii
însurăței.

Ce mai, deveniseră obiectul meu de studiu pe
tema iubirii. 

Aproape că nu mai scăpau de mine. Eram cu-
rioasă cum și de ce s-a schimbat unchiul în așa fel, de
nu-l mai recunoșteai.

Cât era ziua de lungă se uitau unul la altul și
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se înțelegeau doar din priviri. E drept, nu-i prea ve-
deam pe-afară, stăteau mai mult în dormitor și eu cău-
tam un prilej să fiu cu ei. Mă înroșeam la față ca focul,
când îi găseam îmbrățișați, cred că în acea perioadă
devenisem o povară pentru ei, dar nu aveau curajul
să-mi spună.

Își găsiseră un limbaj al lor ca să nu vor-
bească de față cu mine, ba își scriau bilețele, râdeau
cu poftă chiar și după un cuvânt pe care și-l spuneau
sau ce citeau în biletele pe care și le scriau.

Unchiul o întreba tot felul de lucruri, de fapt
o descoperea și, cu cât trecea timpul, era mai îndră-
gostit și avea și de ce. Mătușa era bună, frumoasă, cu
părul negru ca de abanos, împletit în două cozi groase
cât încheietura de la mână, cu ochii mari, frumoși, ca-
fenii și cu o privire caldă care te vrăjea, cu niște buze
cărnoase și roșii ca cireșele coapte de mai.

Unchiul nu se mai sătura de ea, o pierdea din
ochi de dragă!

O punea să cânte și mătușa cânta atât de fru-
mos, de zici că era o priveghetoare. Avea o voce gravă
și cânta mai mult muzică populară învățată la ea in
sat. Unele melodii le-am învățat și eu și le cântam la
concursurile pe care le organizam cu școala între sate.

Am fost îndrăgostită de mătușa mea și am în-
ceput s-o imit în toate, chiar făceam exerciții în fața
oglinzii, îmi umflam buzele ca să semene cu ale ei. Și
mergeam chiar mai departe, când eram singură acasă
mă îmbrăcam în hainele ei, pe care le luam de pe
culme și mă prefăceam că sunt ea.

Am fost prietene foarte bune. Mi-a fost dragă
și am învățat multe de la ea …să fiu cochetă. ..și a fost
cea căreia i-am spus cele mai de taină secrete pe care
le aveam și tot mătușa a fost prima care a știut despre
dragostele mele.

Mi-a fost cea mai bună prietenă și așa a rămas
toată viața.

Dar, cum se întâmplă întotdeauna, când ești
fericit timpul a trecut pe lângă ei fără să-l simtă, dar
nu degeaba, din dragostea lor au ieșit cinci copăcei
care au crescut pe lângă ei frumoși și sănătoși…

Și ca în orice poveste, au trăit fericiți mulți
ani și ar fi trăit și astăzi, dar într-o zi un vânt mai pu-
ternic a luat-o cu el pe mătușa și a dus-o undeva de-
parte, fără drum de întoarcere.

Însă a rămas în inima noastră așa cum o
știam, veselă, frumoasă și mereu fericită!

Apariții editoriale
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             Frumoasă mai era bre, frumoasă...Păi, cum
să nu fie frumoasă, că a venit la Satanova cu avionul,
în juma’ de oră de la Bucureşti, a vorghit cu primaru,
cu ăilanţi...eu mă uitam la ea, ah, ce bună erea Gra-
ţiela asta, Umbrea sau cum o mai chema-o...era ca şi
cum acuş a ieşit de la coafură, cu părul ăla blond,
făcut şuviţe, inele, inele, lăsat pe umeri, strălucitor...
ochii  albaştri că te oglindeai în ei...unu’ m-a obser-
vat...unu’ mare, spătos şi cu barba scurtă, ţepoasă şi
neagră, şi mi-a zis să nu mă mai uit la ea că dau de
dracu... păi, de ce?... am bâlbâit io... ăsta s-a stâmbat
la mine şi mi-a zis, vrei să-ţi arăt de ce ?...atunci mi-
am adus aminte că odată eram în Parcul Copiilor, era
iarnă, unu’ mi-a furat căciula tot aşa, întrebându-mă
dacă vreau să văd cum se fură o  căciulă aşa, nouă
ca a mea, eu am zis hotărât da, vreau... mi-a luat-o
şi-a fugit cu ea ca din puşcă şi unde,unde-i pintre oa-
meni, pintre lume a cherit deodată... şi-am rămas fără
căciulă în ger, bătut de crivăţ că nu-mi mai simţeam
urechile...acuma ăstălant numa’ mi-a arătat ceva
atârnat de curea, parcă ar fi fost un bulan sau un pis-
tol, c-am înlemnit...Îi făcea loby lu’ Cocoloş, că ăla
voia să facă toate uliţele dă pă la sate cu asfalt...Ce-
i făcea, mă ?  Făcea, nu făcea...a luat bani cu sacu
de la proşti, că toate erau de-a gata, numa’ce-i intra
lui în buzunar nu era degeaba, că i-a dat şi ei ju-
mate... I-a dat pă dracu...spuse unul cu părul vâlvoi...
             Volodea rămase cam dezorientat şi pentru
cele ce spusese, mai ales că nici el nu ştia ce înseamnă
cuvântul ăla, loby sau lody sau ... ridică din umeri şi
îşi spuse în gând că  atunci când auzise de acest cuvânt

la televizor, chiar îi înţelesese sensul, însă nu-şi închi-
puia cum ajunsese să-l folosească aici, printre oa-
meni...Florin a lu’ Burdulici se uită la el dezorientat,
apoi bău toată vodca dintr-o răsuflare...Ştie el ce
ştie...îl auzi şoptind printre dinţi...Auzindu-l, Volodea
prinse curaj şi începu chiar să gesticuleze spunând
Bă, pe voi chiar dacă v-ar fura din casă n-aţi spune
nimica, ba i-aţi invita, hai că mai am şi-acolo ceva,
hai că mai am şi-o curcă plouată pe gard...şi începu
să povestească cum, acum vreo trei nopţi, Nelka îi fu-
rase cinci găini albe din coteţ...că era ziua lui de naş-
tere, l-a invitat şi pe Ghiocel alu’ tanti Tina, şi Gigi,
fra-su, bolnav şi slaaab, stătea învelit c-o pătură lă-
sată de  la mă-sa, răposata, şi tot dedea din cap aşa
dintr-o parte în ailantă  şi spunea că de ce a venit în
casă cu găinile furate, da’ de ce încolo şi-ncoace...
până când Nelka i-a tras vreo două palme peste faţă
pleosc ! pleosc ! să-l facă să tacă...ăsta a spus, nu tac
mă, nu tac şi am să te spun la tot satu...avea două bi-
doane de cinci pline cu vin roşu Nelka şi beau, şi mân-
cau friptură de găină, şi Gigi îşi făcea o ţigară din
ziar cu mucuri găsite prin faţa magazinului că el în
fiecare dimineaţă îşi făcea rondu’ şi tot zicea că el nu
vrea nimic din furăciunile lu’ fra-su...şi Ghiocel
mânca şi bea vin cu un păhar dintr-ăla cât o halbă de
bere...Nicu Surlădeanuîl întrebă da’ de unde ştii tu
toate astea, mă ?de unde ?...iar Volodea îi făcu semn
patroanei, Ioneasca, să-i mai aducă o vodcă şi răs-
punse cine nu ştie Surlădene, cine nu ştie că securiştii
sunt peste tot, mai ales pe-aici, unde turnătorii beau
la aceeaşi masă cu ăilanţi !...se opri din ceea ce ar fi

VOLODEA, 
OMUL DE LA RĂSĂRIT...

Ioan GHEORGHIȚă
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vrut el să spună despre Ionescu, lent-colonel care fu-
gise de la Bucureşti cu toată familia imediat după Re-
voluţie taman la Satanova şi continuă pe un ton mai
puţin grav, aproape confidenţial : Gigi era supărat că
ăstălant , mai mic de etate ca el,  făcea numa’ ce vrea
el şi i-a spus, nu mai băga manele pă telefon, nu mai
înjura ca un prost şi atuncia ăsta l-a apucat de gât şi
l-a strâns, l-a strâns până  când Gigi a căzut jos ca o
cârpă...după aia a zis, cred că l-am omorât...şi a în-
ceput să plângă aşa, din senin că ştia că o să plece la
mititica şi n-o s-o mai vadă pe Gingirica, iubita lui
care bea mai mult decât el mai ales când făcea peşte
prăjit, zicea ea că atunci merge băutura mai bine...să
aive peştele pe unde înota...
             Ploaia se înteţise tot mai mult auzindu-se
cum cade în rafale pe acoperişul din tablă zincată.
Dincolo de gardul din scândură veche, înţesată până
la jumătate de muşhi şi licheni de un verde deschis,
salcâmi crescuţi de-a valma se roteau trosnind sub pu-
terea inimaginabilă a furtunii...Între doi salcâmi se
agăţase o pancartă din pefeleu pe care scria cu litere
roşii, de tipar  Stimaţi concetăţeni, mâine 25 august
2008, vom avea ca oaspete pe Ministrul Turismului –
Graţiela Umbrea. Primarul comunei ...mai departe nu
se mai distingeau literele fiind şterse de apa ce şiroia
continuu pe bucata de conglomerate... Peturi, sacoşe
din plastic, ambalaje de toate felurile erau duse de apă
în şuvoaie de-a valma pe mijlocul uliţei formând un
şenal destul de adânc şi târând înspre-o direcţie necu-
noscută toate gunoaiele întâlnite în cale, parcă pentru
a curăţa înadins mizeriile lăsate de oameni...însăşi na-
tura se răzvrătea inconştientă în adâncurile existenţei
sale...
             Aici, Ionescu, lângă  bar, puţin înspre şoseau
principală, avea şi un cuptor de făcut pâine, iar oame-
nii satului se întâlneau zi de zi, începând cu ora zece
mai ales sub pretextul de a lua o pâine- două, pensio-
narii, dar şi cei care, pescari fiind, adică braconieri,
plecau de-acasă mai mult de gura nevestelor, trăiau
din ajutorul social, dar şi cu ce aduceau ei, legal sau
ilegal, din bălţile demult vândute, sau din pădurile
luate în arendă pe 99 de ani de baronii locali sau de
mai departe...doar grindul era al lor, o limbă de pă-
mânt pe care îşi construiseră, sau moşteniseră din
moşi strămoşi casele ce începuseră deja să cadă una
câte una... părăsite, neîngrijite, unii plecau în ţări în-
depărtate pentru a-şi găsi un loc de muncă, pentru un

trai decent, alţii, fiind foarte săraci sau bătrâni, erau
obligaţi să rămână aici şi să-şi ducă până la capăt cru-
cea...Cum de venise ea cu întreaga suită, ministrul tu-
rismului, Dumnezeu ştie !oricum, nu pentru a
îmbunătăţi situaţia locurilor, să le facă mai atractive
prin programe şi proiecte viabile  pentru cei ce ar fi
vrut să viziteze Delta, ci pentru a smulge prin tot felul
de tertipuri bani, pentru a-şi îngroşa conturile ban-
care... gândi Sidonia cu voce tare,  învăţătoarea care
venea la bar în fiecare zi să-şi bea cafeaua, de fapt un
amestec cald din lapte, scorţişoară şi foarte puţină
cafea Alintaroma...
            Volodea nu avea prea multă şcoală, dar gân-

dea ca un om de la ţară care trebuia să-şi câştige banu’
cinstit şi să trăiască cinstit, îl citise pe primar, pe Stă-
nică, mai demult că îi cânta în strună divei, vedetei şi
că încerca să-i convingă pe unii că o să aibă asfalt
peste tot, chiar şi-n curte să poată să meargă la wc-ul
din fundul grădinii pe tratual să vadă atunci ce-i aia
civilizaţie...Ar fi trebuit să facă o şedinţă cu oamenii
comunei, însă diva plecase cât  putuse de repede...
Acum, nu mai amintea nimic despre această afacere
care se dovedise a fi doar vorbe aruncate în vânt,  io
cred că sunt alte interese pe-aici, da’ nu-i treaba
mea...mormăi ca pentru sine Vasea, fochistul de la
Primărie...Singurul care spunea  ceea ce simţea era
Volodea, părea să nu aibă teamă de nimic...ăsta sunt,
aşa mă cheamă... am ajuns să trăim vremuri grele
dacă ne este teamă să  spunem adevăru...văcuţele mă
ţin în viaţă şi mâinile astea butucănoase cu care mun-
cesc!...
             Ploaia continua să cadă ca şi când s-ar fi rupt
cerul în două, nimic nu părea să dea semne de înseni-
nare, însă nisipul absorbea cu o lăcomie de neînchi-
puit toată această masă imensă de apă...Dinspre Letea
cobora încet, încet un alai de înmormântare, preotul
Secui, dascălul, un băietan căruia abia îi mijise mus-
taţa,  două  bătrânele ce încercau să ţină pasul cu o că-
ruţă trasă de un cal slab, pipernicit, nefurajat în care
era aşezat, după datină, mortul...şi Gigi are partea lui
de vină... se auzi glasul patroanei, Ioneasca, în acea
linişte desăvârşită...poate...dar noi nu trebuie decât să
aprindem câte o lumânare în calea sufletului lui... iar
tu, Volodea, ar trebui să fii mai potolit cu vorbele, că
n-aş vrea să te văd pe aceeaşi raclă...că noi suntem
amărâţi şi totdeauna am depins de alţii...se auzi glasul
plin de adevăr al lui moş Nelu Mandachi...
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(Fragment din romanul „CARAMFILII”)

NUNTA 
CARANFILILOR BRĂILENI

Ştefan ZăVOIU

               În cochetul restaurant de pe malul brăilean al Du-
nării, Gheorghe Caranfil urmărea ultimele pregătiri ale îm-
podobirii sălii celei mari. Ca orice brăilean care se respectă
îşi dădea importanţă şi ceru să se schimbe aranjamentul
meselor pe motiv că nu se respectă toate procedurile din
contractul de închiriere a localului: feţele de masă nu aveau
toate aceeaşi culoare şi nu erau bine călcate, iar tacâmurile
nu erau aşezate, nici ele, după tipicul cunoscut: Eu am or-
ganizat multe petreceri la mine, la vapor, cu oameni mari...
Aşezaţi tacâmurile şi paharele cum vă spun eu, e nunta
mea şi vreau ca invitaţii să petreacă bine, chiar dacă sunt
de la ţară...
               Sâmbătă, spre prânz, mirele şi mireasa, îmbrăcaţi
deocamdată ”civil” aşteptau, împreună cu câţiva muzicanţi
din cei tocmiţi pentru nuntă, vapoarele de pe cele două
braţe ale Dunării. Unii invitaţi aveau să vină dinspre Gro-
peni; ceilalţi, dobrogenii şi  ”băltăreţii” brăileni aveau să vină,
pe braţul Măcin, dinspre Peceneaga şi Titcov... Marin Ca-
ranfil ţinu să vină la Brăila, la nunta fratelui celui mic, cu
noua lui iubită, Maria Vlad, pe care o învoise de la părinţii
ei cu destulă greutate: Cum să lăsăm fata printre străini? În
ce calitate merge ea la o nuntă la care abia dacă-l cunoaşte
pe fratele ginericăi? Învăţătorul îi asigură că are cele mai
serioase intenţii cu Miţa, cum o alintau ai săi, şi că vrea să
o prezinte părinţilor şi rudelor sale ca o pretendentă aproape
sigură la o aşteptată şi apropiată căsătorie... Cei din familia
Vlad erau, într-un fel, de acord ca fiica lor să se mărite cu
învăţătorul ”din baltă”; Maria, în schimb, deşi nu excludea
ideea de a ajunge soţia învăţătorului şi, deci, doamnă cu
acte în regulă, nu era chiar entuziasmată de bărbatul brunet
şi nu tocmai bine legat care mai şi fuma şi nu refuza nici
băutura când se ivea ocazia... Aşa că acceptă să meargă
la oraş, la nunta mezinului Caranfililor, din interesul de a-i
cunoaşte neamurile, dar şi pentru a se distra, pur şi simplu,
pentru a mai ieşi din monotonia vieţii din satul natal. De alt-

fel, pentru toţi pecenegenii, Brăila era idealul de viaţă, locul
în care fetele voiau să se mărite şi locul în care băieţii se
gândeau să-şi găsească de muncă după eventualele cali-
ficări dobândite „la locul de muncă” sau în şcolile profesio-
nale pentru tot felul de meserii care nu se practicau decât
la oraş.
               Gheorghe Caranfil, ginerica, aştepta în faţa căpi-
tăniei portului, împreună cu viitoarea consoartă, sosirea
nuntaşilor de la ţară şi aşteptarea dădea semne că se va
încheia curând: dinspre micul şantier de reparaţii-nave
fumul vaporului vechi ajungea, deja, la înălţimea coşului
înalt, din cărămidă, al morii din apropierea debarcaderului.
Pontonierul primi saula ca o suveică, legată de parâma grea
de sârmă împletită şi o încolăci temeinic, de mai multe ori,
pe după suporţii dubli, de metal, ai pontonului hărtănit de
ploile şi zăpezile anilor din urmă. Vaporul gemu greu şi, în
ciuda comenzilor aspre ale căpitanului, şuierate prin porta-
vocea fixă de pe puntea de comandă, păru că ratează acos-
tarea din cauza curentului fluviului ce risca să împingă vasul
spre celălalt ponton, din aval. Parâma groasă trosni ame-
ninţător dar legătura rezistă, vasul îşi opri alunecarea la vale
şi câteva rotiri ale zbaturilor, în sens invers, apropie, în sfâr-
şit, nava de cauciucurile montate la marginea pontonului
spre a micşora impactul cu acesta. De pe vapor, chiote şi
cântece deocheate ale pasagerilor- nuntaşi dădeau de în-
ţeles că, de fapt, nunta a început cu mult înainte de cobo-
rârea de pe vapor... Aceștia nu se grăbeau deloc să coboare
pasarela de scânduri sub care se întrezărea apa tulbure a
fluviului. Femeile îşi scoteau, din coşniţe, şalurile cele mari
„de oraş”, îşi schimbau cizmele de cauciuc cu pantofii pen-
tru ocazii care, desigur, le vor strânge în timpul petrecerii;
când nunta va fi în toi şi nuntaşii ameţiţi de băutură, îşi vor
schimba, pe furiş, încălţările cu cele comode, de acasă...
Bărbaţii lor, fără grija vestimentaţiei, îşi trecură, totuşi, pal-
mele bătătorite peste pantalonii şifonaţi şi îl urmară pe vio-
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ristul tuciuriu care le făcură plutirea mai agreabilă pe bătrâ-
nul fluviu... 
               La celălalt ponton, vasul „Borcea” acostase fără
prea mari eforturi ale echipajului ce părea mai calificat pen-
tru astfel de manevre... Gheorghe Caranfil îl căută din priviri
pe ‘nica Marin, învăţătorul din Titcov şi rămase surprins
când îl văzu alături de domnişoara drăguţă, dezorientată şi
oarecum speriată de priveliştea de pe faleza înaltă a portu-
lui. Învăţătorul îi luase cu el şi pe câţiva dintre „oamenii lui”,
printre care vecinul Frusineanu şi Cristea Lungu, ultimul-
gropenean şi el- şi mândru de a-l însoţi pe Marin la nunta
fratelui mai mic pe care-l cunoştea din copilărie. Surpriza şi
mai mare fu apariţia lui Zecherim, armonistul celebru din
Titcov, cunoscut în toată Balta Brăilei şi în satele din nordul
Dobrogei pentru virtuţile lui de interpretare muzicală. Cei
care reuşeau să-l aducă la nunţile lor se socoteau privile-
giaţi şi de aceea muzicantul afişa o mândrie nedisimulată
ori de câte ori apărea în public. Aşa făcu şi acum: coborî
pasarela străjuită de frânghiile groase de cânepă fără să se
sprijine fiindcă degetele lui începură, deja, să-i joace pe  bu-
toanele de fildeş ale celebrei sale armonici cromatice cum-
părate pe bani grei de la un italian din Grecii Măcinului...
               De la pontonul celălalt, nuntaşii gropeneni, abia
coborâţi pe pavajul de granit din faţa căpităniei, se prinseră
într-o sârbă săltăreaţă la îndemnul vioristului tuciuriu. Ze-
cherim ascultă cu un uşor dispreţ primele acorduri ale viorii
şi începu o geampara dobrogeană, piesa lui de rezistenţă
în astfel de ocazii. Geamparaua-ntre pontoane! anunţă
scurt inspiratul interpret şi nuntaşii socrului mare uitară de
viorist şi se prinseră în ritmul sacadat al melodiei cu iz orien-
tal. De pe margine, trecătorii de ocazie priveau cu interes
desfăşurarea de forţe şi începură să aplaude demersul in-
terpretativ al lăutarului din baltă; unii, mai deprinşi spre cele
lumeşti, se prinseră, perechi, în joc, în ritmul îndrăcit al cân-
tecului dobrogean adus de dincolo de Dunăre, de la poalele
munţilor îmbătrâniţi ai Măcinului. Geamparaua-ntre pon-
toane! invită, mai cu foc, Zecherim, şi toată faleza brăileană
trăia amiaza unei toamne frumoase sub imperiul melosului
împrumutat de pe malurile vălurite ale Bosforului...
               Marin Caranfil încercă, alături de Maria Vlad, să
ţină ritmul jocului fără prea mare succes fiindcă grija de a
vedea ce impresie va face fata părinţilor lui era mai mare
decât bucuria jocului. Ea e Maria şi sper să mai jucăm la o
nuntă! făcu Marin şi privirea aprobativă a părinţilor îl mai li-
nişti. Asta însemna că prima impresie era favorabilă şi că,
în timpul nunţii, avea tot timpul să detalieze amănuntele le-
gate de posibila lor căsătorie.
               În rotonda dintre căpitănia portului şi restaurantul
din preajmă începură să sosească invitaţii ”de oraş”. Cei
mai mulţi coborau din trăsurile ce făceau pitorescul oraşu-
lui-port, căci vestitele tramvaie brăilene nu ajungeau până
aici. Sunetele de clopot ale birjarilor, în tonalităţi şi intensităţi
diferite, îi părură învăţătorului din baltă ca un semn bun,

preambul al unei petreceri de pomină pe care o aştepta cu
emoţie şi nerăbdare. Apariţia mirilor fu o surpriză pentru
mulţi, căci Gheorghe Caranfil – ginerica, apăru îmbrăcat în
costumul lui bleumarin de paradă al marinarilor, cu două
rânduri de nasturi aurii şi trese de mătase la mâneci, tot
aurii, care-i dădeau aerul unui mare comandor coborât de
pe puntea unui transatlantic. La braţul lui, mireasa, înaltă,
cu părul tuns scurt, uşor buclat peste fruntea acoperită de
diadema tradiţională, păru o regină a unui bal care încă nu
începuse. Tânăra pereche trecu pe la grupurile de nuntaşi
care începuseră să sosească, în timp ce orchestra ataca
măsurile falnice ale marşului triumfal de întâmpinare. Prima
grijă a mirilor fu să-şi primească rudele apropiate; când
ajunse la învăţătorul din baltă, Gheorghe îl prezentă cu dra-
goste şi neascunsă mândrie: El e fratele Marin, învăţătorul
din Titcov! Mireasa făcu o reverenţă abia perceptibilă, iar
Marin îşi prezentă, şi el, prietena, la fel de sumar: Maria
Vlad, prietena mea dobrogeană!Sunteţi numai Marini şi
Marii aici! constată cu umor ginerica, fiindcă şi mireasa lui
era tot o...Marie! Potrivirea de nume le făcu, încă de la în-
ceput, pe cele două viitoare posibile cumnate să se simtă
apropiate, mai ales că frumuseţea fiecăreia dintre ele era
tacit recunoscută de cealaltă. De altminteri ele se asemă-
nau, oarecum: amândouă uşor plinuţe, cu faţa rotundă şi
părul buclat, tuns scurt, după moda vremii... O uşoară dife-
renţă de înălţime în favoarea Mariei ”de Brăila”o făcu pe
cealaltă Marie să simtă un uşor complex de inferioritate
care, adăugat statutului de orăşeancă al miresei o detaşa
destul de tranşant în competiţia nedeclarată a celor două...
cumnate. 
               Petrecerea începu într-o notă de uşoară stinghe-
reală fiindcă oamenii ginericăi, în majoritatea lor ţărani din
vecinătăţile Brăilei, ca şi rudele miresei, de altfel, păreau că
se acomodează greu cu ambientul urban al localului. Socrii
mari se arătau ceva mai obişnuiţi cu atmosfera specifică
unor astfel de ocazii fiindcă nu se aflau pentru prima dată
într-o astfel de fericită împrejurare. Marincea Caranfil, bă-
trânul socru, împreună cu Marica ochiră încă de la început
masa ce le era rezervată; ştiau cât sunt de importanţi în
economia spectacolului nunţii şi-şi ocupară locurile în
preajma lumânărilor mari şi albe ce ardeau, în irizări vesele,
în spatele lor şi al naşilor care urmăreau cu priviri neliniştite
dacă oamenii lor şi-au ocupat locurile rezervate undeva
spre ferestrele ce dădeau spre Dunăre. Nuntaşii păreau,
încă de la început, scindaţi în câteva grupări distincte: ru-
dele mirilor, cei mai mulţi oameni ai satelor din preajma Brăi-
lei şi ceilalţi, oamenii naşului, mai puţin numeroşi, dar mai
fuduli, îmbrăcaţi orăşeneşte, unii chiar cu accente moderne,
avangardiste. Tot aici intrau şi cei proveniţi din lumea satu-
lui, dar care lucrau şi se stabiliseră, deja, în oraş precum şi
cei „ cu carte” care, chiar dacă locuiau la ţară, aveau, totuşi,
pretenţii şi apucături... urbane; din această categorie făcea
parte şi Marin Caranfil, învăţătorul titcovean, care provenea
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din lumea satului şi lucra tot într-un sat, şi încă într-unul
aproape necunoscut, dar care urmase şcoala la oraş şi
spera, în adâncul sufletului său, să ajungă, cândva, să pre-
dea într-o şcoală din Brăila. Petrecerea ajunse, până la
urmă, să aibă caracteristicele generale ale oricărei nunţi,
cu obiceiuri tradiţionale, cântece şi jocuri specifice. Excepţie
făceau „ momentele greceşti”  pe care câţiva muzicanţi
aduşi de prin cartierul grecesc de pe colinele fluviului, le
promovau cu destul succes, îndeosebi printre orăşeni. Într-
un colţ de masă Zecherim urmărea, aproape indiferent, par-
tea muzicală a nunţii;  după mai multe pahare cu vin bun
adus de pe terasele Brăilei, muzicantul adus de Marin, în-
deosebi pentru desfătarea nuntaşilor pe timpul călătoriei
dus-întors cu vaporul, nu mai rezistă tentaţiei de a-şi arăta
şi aici valoarea. Îşi luă armonica şi se îndreptă, într-un mo-
ment de acalmie generală, spre ringul de dans şi-şi începu
momentul personal spre entuziasmul mesenilor care, cu
numai câteva ore în urmă, se prinseseră, la îndemnul lui,
la ceea ce acesta numise „hora-ntre pontoane”. Muşamaua!
anunţă acum ritos lăutarul şi câteva perechi de băltăreţi şi
dobrogeni se şi prinseră în jocul de doi; urmară alte şi alte
perechi care le urmară celor dintâi şi întregul salon prinse
a fremăta sub tropăiturile jocului cu nume ciudat, înlocuit,
pe nesimţite, parcă, de alt cântec de joc cu paşi asemănă-
tori. Asta-i braşoveanca bătrânilor mei transilvăneni! îi şopti,
la ureche, Maria Vlad lui Marin Caranfil şi amândoi făcură
dovada ataşamentului la valorile străbune ale meleagurilor
ardelene de unde veniseră înaintaşii lor, prinzându-se în
şirul şerpuitor al dansatorilor.
               La masa socrului mare, bătrânul Caranfil privea
neutru spectacolul nunţii; îi venea destul de greu să accepte
ideea că nunta se desfăşura după un scenariu la a cărui
construcţie nu avea nicio implicare, căci mezinul pregătise
dinainte momentele esenţiale ale petrecerii fără a se sfătui
cu părinţii care acceptau cu greu ideea de a fi nişte simpli
invitaţi la nunta fiului lor...
               Ca de obicei, momentul cel mai aşteptat fu, și aici,
cel al răpirii miresei, produs târziu, spre dimineaţă, când
nuntaşii aşteptau de-acum... legătoarea! Când nimeni nu
se mai aştepta, crezându-se că aşa zisa „ răpire” nu face
parte din scenariu, unul dintre prietenii mirelui, marinar pe
unul din remorcherele din docuri, făcu anunţul de tradiţie: A
fost răpită mireasa! Ştirea aproape că nu mai interesă pe
nimeni; femeile se şi strânseseră ciopor în jurul nunii mari
pentru  a asista la scena legării baticului. Mireasa, într-ade-
văr, lipsea şi partea finală a nunţii părea compromisă. Lasă,
că vine ea! se încurajă singur mirele şi lumea aştepta, ca
întotdeauna, încheierea scenetei prin găsirea miresei şi tra-
diţionala tocmeală între mire şi răpitor! Muzicanţii, stingheri,
aşteptau să atace tradiţionalul îndemn ”ia-ţi, mireasă, ziua
bună”, nuntaşii reveniră la mese, inclusiv femeile care-şi ve-
deau compromisă partea lor de spectacol. La masa mari-
narilor,  colegii mirelui şuşoteau între ei, părând că la ei e

cheia spectacolului care întârzia. În acest timp ginerica sco-
tocea prin trăsurile care începeau să sosească spre a-şi
duce clienţii pe la casele lor, zadarnică trudă căci mireasa
era de negăsit. Într-un târziu, un tânăr imberb şi afumat bi-
nişor, mecanic pe vaporul de linie cu zbaturi, îşi dezvălui
implicarea în dispariţia miresei şi începu tradiţionala toc-
meală: Cât dai?... Mirele nu mai găsea acum, spre dimi-
neaţă, oportună respectarea tradiţiei tocmelii şi-i răspunse
scurt: Tocmeşte-te cu taică-meu! Într-adevăr, bătrânul Ca-
ranfil venise pregătit de acasă pentru acest moment şi
scoase de sub masă damigeana cu vin bun pe care meca-
nicul de vapor o acceptă cu mulţumire. Cei doi se îndreptară
apoi spre unul din pontoane de unde chiar se auzeau bătăi
disperate în cabina de tablă a navei „Borcea” acostată la
ponton, dar accesul la vas  era imposibil din cauza distanţei
dintre cele două ambarcaţiuni ce nu permitea urcarea pe
vapor decât pe pasarela ce fusese bine ascunsă. Tânărul
mecanic mai ceru câte ceva prietenului Caranfil şi abia
într-un târziu aduse pasarela şi eliberă preţioasa captură...
               În salon lumea se pregătea de plecare, sosirea
miresei, supărată şi ea de reţinerea prelungită în cabina va-
sului, mai animă, oarecum, atmosfera şi cântecul trist al le-
gătoarei se însoţi cu plânsetul tinerei femei care stârni
controverse între nuntaşi: de ciudă plângea mireasa sau de
intrarea în rândul femeilor măritate?
               Nunta se spărgea; lăutarii brăileni, devansaţi,
cumva, de armonica vestitului Zecherim, simţiră că trebuie
să-şi merite banii pentru care se tocmiră şi vrură să încheie
în apoteoză cu melodia potrivită momentului: Du-mă acasă,
măi tramvai,/ Du-mă iute, ce mai stai?... La intrarea dinspre
Dunăre, birjarii simţiră că e momentul lor şi începură toc-
meala cu nuntaşii cheflii care se lăsau greu plecaţi: Hai la
Bariera Călăraşi!, Hai la Podul Chercii!, Hai la Podul Brăili-
ţei! Muşteriii cu bani plecau unii după alţii, în clinchet subţire
de clopot; biciurile lungi, din piele împletită în şase, începură
să şfichiuie crupele musculoase ale cailor care sforăiau ne-
răbdători de plecare lovind, din potcoavele tocite de drum,
pavajul din granitul Măcinului care se ghicea, în zare, sub
cupola lăptoasă de ceață a  dimineţii...
               La masa socrului mare, răvăşită, dar încă plină de
pahare şi farfurii golite pe jumătate – cine ar fi îndrăznit să
ia mâncarea şi băutura din faţa lui Marincea Caranfil ? –
s-au strâns rudele apropiate. Feciorii bătrânului, Neculai -
„Ciocănel”, Radu, cei doi învăţători, Ionică şi Marin şi, desi -
gur, Gheorghe şi mireasa proaspăt intrată în rândul muieri-
lor, şi-au încheiat socotelile începute după strângerea
darului şi, mulţumiţi de rezultat, porniră şi ei pe la casele lor
sau ale celor care i-au găzduit. 
               ...A doua zi, spre ora prânzului, bătrâna navă cu
zbaturi, adusă pe bani grei din Germania la începutul vea-
cului din urmă, ducea spre Titcov şi Peceneaga ultimii nun-
taşi care se grăbeau să ajungă acasă după o petrecere care
stârni controverse; tot mai frumoase sunt nunţile la ţară, ce
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ştiu orăşenii ăştia de tradiţiile şi obiceiurile unui astfel de
eveniment!...
               Marin Caranfil părea că a câştigat definitiv inima
frumoasei dobrogence; cunoştinţa făcută cu rudele învăţă-
torului păru că a apropiat-o pe fată de neamul Caranfililor.
De altfel bătrânul Marincea îşi găsi timp, în cursul petrecerii,
să o descoasă pe Maria: câţi ani are şi ce şcoală a făcut,
câţi copii sunt la părinţi, care este starea acestora, cam ce
avere au, etc., etc... Răspunsurile fetei îl mulţumiră pe bă-
trân care-i dădu un fel de binecuvântare, nu înainte de a o
pune în gardă: Ai grijă, băiatul ăsta al meu trebuie strunit
de o femeie puternică şi răbdătoare, tu pari să fii una dintre
acelea...

*

INUNDAȚIILE 
ÎN BALTA BRĂILEI

               Apele fluviului ameninţau, din nou, să se reverse
peste sat... Oamenii urmăreau cu înfrigurare şi cu teamă
cotele apelor Dunării transmise zilnic la radio, iar Caranfil,
singurul din sat care avea un aparat de radio vechi, nem-
ţesc, cu acumulatori ce trebuia mereu încărcaţi la Brăila,
era întrebat de săteni: Domn’ văţător, ce mai spune la radio,
vine Dunărea, vine? iar învăţătorul, care-şi nota zilnic,
într-un caiet, cotele apelor, de la izvoare până la Tulcea şi
Sulina, la vărsarea în mare, le dădea informaţii precise, in-
clusiv previziunile pentru perioada următoare, urmărind pro-
pagarea viiturii în fiecare localitate dunăreană. Oamenii se
obişnuiseră demult cu inundaţiile, aproape că le aşteptau
în fiecare primăvară, dar acum părea că Dunărea e mult
mai ameninţătoare ca-n alţi ani. Zamfir Dragu, delegatul sa-
tului, primar neîncoronat dar respectat de săteni, scoase
oamenii la marginea satului cu lopeţi şi cazmale: Adânciţi
şanţurile şi înălţaţi digurile!; poate scăpăm... Adevărul era
că aşa zisele diguri erau, de fapt, nişte valuri diforme de pă-
mânt bătătorit, de câteva zeci de centimetri, utile doar în
cazul unor viituri minore.
               Dimineaţa unei primăveri îndoielnice de aprilie...
Satul, încă sub zodia unei nopţi friguroase, aştepta cântatul
cocoşilor şi primele ţipete ale pescăruşilor de baltă care,
parcă mai mult decât în alte dăţi, se treziră speriaţi şi-şi în-
cepură concertul strident şi ameninţător... Vine Bălaia! A rupt
Volga!! În crepusculul dimineţii vorbele lui Postole Frusi-
neanu îi treziră pe vecini. Marin Caranfil ieşi şi el din „can-
celarie”, în pijamalele lui cu dungi albastre; privi spre japşa
din faţa casei Frusinenilor şi pricepu: apele Dunării rupse-
seră micul dig din capătul zavalului pe care localnicii, ştiau
ei de ce, îl numeau, mai în glumă, mai în serios... Volga!
Apele tulburi năvăliră în zona cea mai vulnerabilă a satului
şi pătrunseră în micul zaval, ameninţând, pentru început,
partea dinspre cimitir a satului, până spre limba de pământ
a Furnicarului, locuit de oamenii cei mai necăjiţi ai Titcovului.

Prin spărtura făcută, apele tulburi ale fluviului dezlănţuit
urlau vijelios dislocând, la intervale scurte, bucăţi din malul
cleios de pământ galben împrejmuit, inutil, de fascine din
nuiele lungi, de salcie. Pericolul părea mai mare ca-n alte
dăţi, astfel că riveranii din zonă veniră cu ce avură la înde-
mână să oprească năvala apelor. Trudă zadarnică! Apa intra
în sat pe porţiuni din ce în ce mai largi ducând cu ea trun-
chiuri de copaci scoşi din malurile din amonte ale fluviului,
mici construcţii gospodăreşti ale celor deja inundaţi, bărci
vechi smulse de prin samalâcurile sătenilor, animale şi pă-
sări care n-apucaseră să fie ridicate pe pomustelele înalte
pe care erau ridicate casele. A rupt Volga! A rupt Volga! Ne-
nconjoară Bălaia! era strigătul de maximă disperare al să-
tenilor care trecea din casă în casă. Nimic, însă, nu mai
putea opri furia dezlănţuită a apelor care cuprinseră, acum,
satul din ambele părţi căci, dinspre cotul Maicanului şi al
cherhanalei de la marginea nordică a satului, alte şuvoaie
nesfârşite de apă ameninţau mica aşezare, unindu-se cu
apele care inundaseră, deja, cealaltă jumătate a micii aşe-
zări dunărene. Nu mai era nimic de făcut! Casele ridicate
pe pomustelele de pământ bătătorit nu erau, încă, în pericol.
Curţile şi grădinile oamenilor se umpleau,însă, încet-încet,
de apă; gospodarii îşi suiră în grabă animalele sub feres-
trele caselor privind cu disperare resemnată furia apelor.
Dacă viitura mai continua trebuia să-şi ridice în poduri ca-
labalâcul din case şi să se refugieze în satul de peste Du-
năre, cetate mândră şi inexpugnabilă aşezată pe dealurile
dobrogene...
               Învăţătorul îşi vedea de programul lui de şcoală
ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Copiii care locuiau în
prejma şcolii erau căraţi în spinare, la şcoală şi înapoi, de
părinţii lor; cei mai de departe lăsară bărcile la apă şi-i strân-
geau, de pe ulițe, pe cei ai căror părinţi nu se putură învred-
nici să-şi cumpere o barcă. Dimineaţa, devreme, uliţele
principale erau dominate de strigătele – de altfel, vesele –
ale celor din bărci: Ştefane, vino repede!, Mariţo, hai că în-
târziem şi ne ceartă domnu’!... şi cei mici, cu ghiozdanele
de cârpă deasupra capului, se urcau în bărcile încărcate de
nevinovată veselie... Din când în când, în faţa debarca-
derului improvizat din faţa şcolii sosea, cu pluta improvizată
din papură şi stuf, împingând din greu la ghionder, câte un
copil mai neajutorat...( „A veni cu pluta” de undeva, avea,
în acei ani, conotaţii concrete, nimeni nu avea predispoziţii
pentru vorbirea metaforică...)
               În casa familiei Vlad din Peceneaga, domnea o
atmosferă de îngrijorare şi de speranţă. Bătrânii Radu şi
Eufrosina aveau o familie numeroasă: patru fete de măritat
şi doi băieţi, din care numai cel mare, Nicolae, se însurase,
în Brăila, cu o fată venită de undeva, din Basarabia, gă-
găuză, de origine, spuneau gurile rele, spre disperarea bă-
trânilor care au acceptat cu greu căsătoria fiului celui mai
mare cu o străină pe ai cărei părinţi nu aveau să-i cunoască
niciodată. Bruneta mărunţică vorbea cu accent străin româ-
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neşte, dar era harnică şi suspect de credincioasă. Se ocupa
cu ceea ce s-ar fi putut numi „comerţul de frontieră”... Adu-
cea, din Basarabia, mărfuri de negăsit în Brăila şi le vindea
la suprapreţ prin satele dobrogene de dincolo de Dunăre.
În preajma marilor sărbători religioase vindea ţăranilor droj-
die pentru plămada cozonacilor, vopsea de ouă şi chiar
obiecte mai scumpe: ceasuri bune, ruseşti, articole de îm-
brăcăminte şi chiar inele şi verighete din aur curat pentru
cei cu pretenţii sporite şi bani mai mulţi... Altminteri, nu se
alegea cu mare lucru din trocul pe care-l practica, accep-
tând, adesea, în schimbul mărfurilor, ouă şi păsări de curte,
damigene cu vin sau câte-o baniţă de grăunţe pe care avea
să le revândă, cu fereală, în pieţele brăilene...   
               Bătrânii ar fi vrut altă noră pentru feciorul cel
mare, băiat bun de pus la rană dar care nu acceptase în
ruptul capului să practice muncile grele ale câmpului. Ple-
case de mic la oraş, mai întâi ca băiat de prăvălie, apoi luă
un debit de ţigări şi, în cele din urmă, fu angajat într-unul
din restaurantele cunoscute de pe strada Regală unde po-
poseau, adesea, consătenii din Dobrogea, veniţi cu treburi
la oraş. Hai să luăm o bere la ‘nea Nicu Vlad! era îndemnul
pe care şi-l făceau aproape de fiecare dată cei care urcau
din port spre centrul oraşului, dincolo de ceasul impunător
şi de statuia împăratului Traian, încremenit în bronz cu o
mână pe creştetele unor copii şi cu cealaltă ţintind o direcţie
vagă, greu de definit...
               Posibila căsătorie a Mariei Vlad cu învăţătorul din
baltă stârni tot felul de atitudini şi sentimente, atât printre
băltăreţii din Titcov cât şi printre fetele de măritat din Pece-
neaga pentru care învăţătorul cel tânăr de peste Dunăre,
prezenţă activă la balurile săptămânale şi la slujbele reli-
gioase de duminică, era o partidă deloc de neglijat. Caranfil
se pare că tranşase definitiv soarta mariajului său într-o
sâmbătă când făcu în aşa fel încât Maria-Miţa să câştige
titlul de regină a balului, statut de mare onoare printre fetele
din sat pentru a cărui materializare Marin făcu mari eforturi,
căci voturile secrete nu erau uşor de obţinut...
               Maria ştia că se bucură de simpatia consătenilor
săi, şi, desigur, şi a lui Caranfil, dar rămase de-a dreptul im-
presionată de numărul mare de voturi ce-i reveniră şi pri-
cepu că tânărul învăţător îşi adusese contribuţia lui la
onoarea de a dansa, singură cu admiratorul său, valsul de
onoare al reginei balului...
               De atunci, lucrurile părură că se îndreaptă definitiv
spre căsătoria celor doi; Marin îşi vizită de mai multe ori vii-
torii socri care-l acceptară oarecum fără rezerve, cu atât
mai mult cu cât acesta se făcu repede îndrăgit de fraţii şi
surorile fetei. Cu Constantin, fratele mai mic al Mariei, se
împrietenise, de fapt, cu mult mai înainte de eveniment, în-
văţătorul îi promisese chiar că-l va cununa, dacă va fi să
ajungă cumnaţi...
               Doar zvonurile despre războiul ce ameninţa să în-
ceapă întuneca existenţa oamenilor din satele ce mărgi-

neau traseul sinuos al bătrânului fluviu. Cei mai în vârstă
aveau, încă, în minte, războiul cel mare de la „nouă sute
şaiş’pe”; rănile trupului şi cele sufleteşti încă mai sângerau,
mocnit, în casele celor care continuau să-și  plângă morţii
de pe fronturi îndepărtate, intrate de-acum în legende iar
pomelnicele încă mai chemau pronia cerească să-i ierte pe
cei morţi fără creştinească lumânare...
               ...Nici neamul Caranfililor nu trăia în afara acestor
realităţi. Moş Marincea şi bătrâna lui soţie ascultau cu neli-
nişte zvonurile   din târgul Brăilei privitoare la încorporările
ce se preconizau; de altfel feciorii lui fuseseră, deja, chemaţi
în concentrări succesive şi păreau că-şi acceptă cu resem-
nare statutul de apărători ai unor valori şi realităţi naţionale
nu tocmai clare... Vârsta înaintată a bătrânilor Caranfili, răz-
boiul ce le ameninţa existenţa îi făcură pe aceştia să trimită
mereu semnale la Titcov, la feciorul-învăţător prin care îi ce-
reau să se hotărască mai repede cu căsătoria, cu atât mai
mult cu cât îşi cunoscuseră posibila noră din satul de pe
malul dobrogean al Dunării. Dacă nu, îşi  avertiză Caranfil
feciorul, îţi găsesc eu aici, în Gropeni, o fată bună de mări-
tat; am câteva soluţii...

Grigore Carată
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SFÂRȘIT DE MILENIU
(nuvelă istorică, partea a treia)

Dr. Victor H. BAUMANN

             Era o zi senină și călduță de toamnă târzie, și
marea era acoperită de valuri mărunte, transparente,
de un verde nedefinit.Pentru Bithidia, care nu văzuse
până acum apele Pontului în necuprinsul și-n splen-
doarea lor nefirească, această călătorie părea  magică,
fermecând-o ca poveștile copilăriei.
             Corabia  înainta încet împotriva curentului,
cele două rânduri de vâslași fiind ajutate de vântul pu-
ternic care sufla dinspre nord. Skyles era conștient de
vraja care o cuprinsese  pe tânăra sa companioană  și
atent, ca nu cumva să i se facă rău, o lăsă o vreme să
guste din plin sentimentul de eliberare pe care îl ofe-
rea marea. Se apropia miezul zilei și cei doi abia dacă
schimbaseră câteva impresii despre  natura și clima
locului spre care se îndreptau. Dar vorbele lor păreau
rupte din suflet, dându-le senzația unei comuniuni
nesfârșite. Amândoi își dăduseră seama că sunt
îndrăgostiți unul de celălalt și, chiar dacă niciunul nu
îndrăznise să facă primul pas, erau siguri că nimic nu
îi va mai putea despărți.
             Damokles, proprietarul corăbiei, îi însoțea
până la Chersones, unde avea de rezolvat anumite tre-
buri negustorești. Luându-și în serios rolul de gazdă,
îi invită la o masă sub cerul liber, cu pește marin fiert
în apa sărată de mare, stropit cu ulei de măsline și
zeamă de usturoi. Hârșit pe mare și îmbătrânit în
așternuturile curtezanelor, grecul nu se putu abține și
aprecie zgomotos frumusețea și delicatețea viguroasă
a tinerei gete, cu complimente care îmbujorară obrajii
acesteia, dar supără auzul chipeșului Skyles, ai cărui
ochi începură să scânteieze de mânie.
             ‒ Jupâne, ține seamă că te afli în prezența

unei prințese ! Și, dacă ai fi nobil, te-aș pedepsi pentru
unele vorbe nelalocul lor pe care le-am auzit de la
Domnia Ta.
             ‒ Ușurel, tinere prinț! Trebuie să știi că, pen-
tru un grec, frumusețea doamnelor le așază alături de
zeițe. Noi iubim femeile pentru perfecțiunea trupului
și a sufletului lor! Cuvintele pe care le-am rostit sunt
cele pe care le folosesc atunci când mă adresez Afro-
ditei, în templul acesteia, și crede-mă ‒ zeița nu se su-
pără, căci sunt expresii moștenite din generații !
             Argumentele lui Damokles îi destinse pe cei
doi îndrăgostiți, care își găsiră refugiul în priviri. Fin
observator, grecul se abținu de la alte comentarii și în-
cepu să povestească despre locurile pe care le vizitase
în îndelungata sa viață trăită mai mult pe mare.
             Zările nesfârșite ale Pontului începură să se
înroșească, iar călătorii noștri se aprinseră și ei de bu-
curie la vederea țărmului. Se aflau în apropierea cetății
Chersones, ale cărei ziduri albe păreau desenate pe
fundalul violet al cerului și pe cel verde-smarald al
mării.
             ‒ Nobile Skyles, exclamă Bithidia, emoți -
onată și pentru faptul că nu știa cum să i se adreseze
încă, este prima oară când văd de pe mare o asemenea
frumusețe de cetate. Și, parcă dându-și seama de
modul protocolar în care îi fusese pusă întrebarea, fără
intenție și Skyles îi răspunse în același fel.
             ‒ Prințesă, orașul Chersones este mai frumos
în interior și cel puțin în astă seară ne vom putea bu-
cura de ospitalitatea lui. Aș vrea să-ți amintesc că
mama mamei mele se află în această cetate și sunt
sigur că ar fi bucuroasă să-și revadă nepotul, în cazul
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în care și Domnia Ta ai fi de acord.
            Părăsiră corabia, dându-i întâlnire lui Da-

mokles peste cinci zile. Se îndreptară spre piața cen-
trală a orașului și, în drum spre agora, Skyles îi schiță
Bithidiei o întreagă istorie, neuitând să amintească
faptul că mama sa, Antheea, era descendenta unei
vechi familii de aristocrați veniți în perioada marii co-
lonizări, de pe coasta sudică a Pontului Euxin, din bă-
trâna cetate milesiană Heracleea Pontica. 
             Bithidia, mai puțin atentă la explicațiile tâ-
nărului, era impresionată de forfota orașului după apu-
sul soarelui, la orele de seară, și-și amintea povestirile
tatălui său despre Thessalonic. „Pentru greci, spunea
el, timpul real începe după orele amiezii și se termină
după miezul nopții. În această perioadă se încheie afa-
ceri, se fac lucrări de tot felul, cu caracter public sau
privat, au loc întâlniri sportive și adunări festive, se
umplu teatrele și stadioanele, în general au loc
activități de tot felul.” 
             Nu mai era atentă la explicațiile lui Skyles
când se opri, abandonându-se în fața unui spectacol
de pantomimă, o invenție a romanilor, despre care
doar auzise la Histria. Pe o scenă improvizată apăreau
ostași romani victorioși și învinșii lor îmbrăcați în
straiele tracilor nordici. Șocul a fost atât de puternic,
încât o podidiră lacrimile. Dintr-un impuls care nu-i
permise să gândească ce face, Skyles întinse mâna
dreaptă spre umerii fetei și aceasta, instinctiv, se ghe-
mui în brațele tânărului. Mult mai târziu, Skyles avea
să-i mărturisească Bithidiei că nutrise de la început
acest privilegiu, căci vraja în care trăia de când apă-
ruse minunata făptură cu ochii rupți parcă din tăriile
cerului, îl ținea ancorat în mrejele unei iubiri care-i
îmbogățea sufletul, înnobilându-i atitudinea față de
ceilalți semeni. 
             Nu-și aminteau câtă vreme au stat lipiți unul
de celălalt, fără a încerca să se despartă. S-au trezit
abia după terminarea reprezentației, în momentul în
care dispăruseră toți gură-cască  de lângă ei. Se des-
prinseră ușor rușinați;  pantomima se terminase, locul
ei fiind luat de târgul de sclavi.
             Bunica lui Skyles locuia în cartierul aristo-
cratic al orașului, din vecinătatea mării, într-o clădire
impunătoare cu ziduri din piatră și cu etaj, care adă-
postea în interior o grădină cochetă, înconjurată de un
peristyl elegant. Bithidia trebuia să recunoască
prețiozitatea acestei aristocrate, în comparație cu sim-
plitatea celor întâlnite la Histria și la Orgame. Aspasia,

căci acesta era numele bătrânei aristocrate, își întâm-
pină nepotul cu aceeași drăgălășenie ca întotdeauna,
dar acum atitudinea femeii păru ușor deplasată tână-
rului Skyles, pe figura căruia se desenă o grimasă de
jenă. Bună cunoscătoare a nepotului ei, care, în mai
toate verile crescuse în această casă, bronzându-se pe
malul Pontului alături de tinerii aristocrați ai cetății,
pe care și-i făcuse prieteni și care îl prețuiau pentru
firea sa deschisă, Aspasia își modifică registrul, orien-
tându-și întreaga atenție asupra tinerei care îl însoțea
pe Skyles. Acesta o prezentă, fără să-și dezlipească
privirea de pe figura ei. 
             ‒ Doamnă și mamă-mare, domnița Bithidia
este prințesă getă, fiică a regelui Zyraxes al regatului
Genuclei din nordul Geției Pontice ! 
             Nu-i fu greu bătrânei să observe atracția de-
osebită dintre cei doi tineri  și îi invită să se pregă-
tească pentru masa de seară, unde spera să afle totul
despre ei. Chemă o slujnică pentru a o conduce pe tâ-
năra prințesă într-una din odăile femeilor, ca să se
poată primeni după orele de drum. Skyles își avea ca-
mera sa, unde putea să se spele și să se îmbrace cu
haine ușoare pentru cină, ca să coboare apoi în grabă,
în dorința de a schimba mai multe cuvinte cu bunica
sa, pentru care nutrea sentimente deosebite, respec-



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

53

tându-i inteligența și experiența căpătată de-a lungul
unei vieți pline de evenimente. 
             Cu toate că statura mică n-o avantajase nicio-
dată, Aspasia își păstrase de-a lungul anilor, atât ver-
ticalitatea  cât și greutatea corporală, iar trăsăturile
feței sale aminteau de vremurile când era curtată de
familiile celor mai înstăriți tineri din cetate și nu
numai.
             Se înnoptase, fusese o zi caldă de toamnă la
Chersones, iar zidurile cetății își oglindeau umbrele
mascate de apă la una din marginile nisipoase ale Pon-
tului nesfârșit. Bithidia privea marea de la înălțimea
camerei sale și se văzu într-o dublă  ipostază, de sirenă
și de amazoană. Zâmbi  încă o dată la gândul că se
află lângă Skyles, lângă acest tânăr, pentru care simțea
o atracție irezistibilă, greu de definit, ceea ce îi dădu
aripi. Era sigură că îl îndrăgise din primul moment  și
tot atât de sigură că atracția era reciprocă ! Bithidia
era pregătită să zboare împreună cu Skyles, oriunde !  

*
             ‒ Dragă nepoate, i se adresă cu blândețe bă-
trâna doamnă lui Skyles. Orice sfat  ți-aș da, în acest
moment, este inutil ! Ești mult prea îndrăgostit de
ființa minunată pe care ai însoțit-o până aici. De boala
aceasta nu te poți vindeca și nici nu cred că asta ți-ar
fi dorința ! Desigur că nu aceste cuvinte le aștepți de
la mine, ci mai degrabă să te povățuiesc  cum să o
prezinți  părinților tăi ! Ei bine, sfatul meu este să nu
te grăbești ! Lasă fata să se prezinte singură, explicând
scopul călătoriei sale la Neapolis și ajut-o să-și înde-
plinească misiunea! În particular, poți vorbi la început
cu Antheea și mamei tale îi poți spune tot ce ai pe
inimă ! Regelui Ataias nu-i spune încă nimic, o să-și
dea seama singur de sentimentele voastre ! 
             Aspasia luă mâinile tânărului și-i întoarse
palmele în sus, așa cum îi făcea când era copil și dorea
ceva. 
             ‒ Deocamdată, nu-l împovăra cu ele, căci are
de dat un răspuns dificil geților. Și până la rezolvarea
treburilor politice, încearcă să-ți revii, să nu te mai
blegești la vederea domniței, căci și un orb își poate
da seama că ești îndrăgostit până peste cap, îl dojeni,
zâmbind, Aspasia. Gândește în primul rând, la situația
în care se află familia iubitei tale în prezent, pune-te
în locul părinților voștri, ca să înțelegi de ce în aceste
momente orice căsătorie trebuie exclusă.

*
             Bithidia era cel de-la treilea copil pe care-l
născuse Andrada. Pe primii doi îi pierduse, fata la
naștere, băiatul murise înecat. Zyraxes își dorise atât
de mult un băiat, încât își crescuse fata băiețește până
la vârsta de 15 ani. Bithidia călărea perfect, trăgea cu
arcul în goana calului, învățase să se apere corp-la-
corp, putea face față oricărui atac, luptând chiar și cu
greoiul  falx getic. Fata semăna mai mult cu rudele
sale din tribul halmyrensilor; Andrada se ocupase la
început de educația ei „războinică”, dar Zyraxes i-o
desăvârșise, după ce tânăra revenise de la studii. 
             Acum călărea alături de Skyles care, în cali-
tate de descendent al sciților taurici, era un călăreț
desăvârșit. O dovedeau desele escapade prin care tăia
rapid pajiștile întinse, pline de herghelii care pășteau
liber. Bithidia îl urma răzând, cu ochii plini de lumină,
dorind ca drumul să dureze cât mai mult. Dar drumul
spre Neapolisul scitic se dovedea a fi prea scurt pentru
cei doi îndrăgostiți, care continuau să se bucure
copilărește de dimineața călduță de toamnă, însoțită
de un vânticel ușor, care usca rapid iarba înlăcrimată
de sub copitele cailor. Erau numai zâmbet și ochii le
străluceau ca nestematele în lumina divină a  unui
soare care părea că se bucură de prezența lor. Nu
aveau nevoie de cuvinte, căci se sorbeau din priviri. 
             Întâlniră în drumul lor câteva cătune de cres-
cători de vite și numeroase alte herghelii de cai, care
se desfășurau libere în stepa taurică unde iarba umedă
și grasă le hrănea în libertate aproape pe parcursul în-
tregului an, până dădea înghețul.
             Cetatea de scaun a sciților din taurici îi în-
tâmpină în toată splendoarea sa. Construită la capătul
unei câmpii, îmbrățișată de dealuri împădurite, la iz-
voarele unui pârâu cu apă dulce, Neapolisul scitic era
opera arhitecților și constructorilor greci din Cherso-
nes, orașul în care se născuse și crescuse regina
sciților taurici, orașul căruia dinaștii sciți, de aproape
două sute de ani, îi erau recunoscători pentru comerțul
cu alte orașe grecești și teritorii, orașul pe care îl pro-
tejau în caz de primejdie și care contribuise la ridica-
rea nivelului lor de civilizație.
             Cetatea, înconjurată cu ziduri din blocuri lu-
minoase de calcar, era împrejmuită cu două rânduri
de valuri de pământ, având în față șanțuri adânci, fiind
deschisă numai spre drumul Chersonesului. Așezarea
din interior era dominată de palatul regal, clădire im-
punătoare cu coloane la fațadă, în fața căruia se afla
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altarul Cavalerului Scit, decorat la bază cu doi grifoni
afrontați. Clădirile aristocraților sciți, majoritatea cu
un etaj, imitând construcțiile grecești, circumscriau
piața –agora din fața altarului și palatului regal. Ne-
apolisul scitic imita orașul elenistic, dar acest fapt nu
deranja pe nimeni, și chiar negustorii, oamenii de afa-
ceri și vizitatorii din tot bazinul Pontului Euxin, care
poposeau uneori în cetatea scită, o vizitau cu plăcere,
atrași de aerul bun de aici, de clima sănătoasă a locului
și, nu în ultimul rând, de ospitalitatea binecunoscută,
tradițional-orientală a locuitorilor.
             Dinastia scită a Ateiazilor se bucura de o
largă popularitate în bazinul pontic, fiind înrudită cu
fostele familii regale din Regatul Bosporan și din Re-
gatul Pontului. De altfel, atât Ateiazii, cât și Sparto-
kizii din Bospor aparțineau vechiului trunchi comun
al sciților nord-pontici, care alcătuiseră primul stat al
sciților regali, cu sute de ani în urmă, sub conducerea
regelui Ateas. Cu cincizeci de ani în urmă, Mitridates,
marele rege al Pontului, unificase cele două regate sub
sceptrul său,  întinzând, sub cârmuirea fiilor săi,
dominația bosporană asupra Chersonesului Tauric și
asupra cetăților grecești de pe țârmurile sale. 
             Evenimentele care au marcat sinuciderea ma-
relui rege, după trădarea fiilor săi care s-au predat
Romei, au favorizat eliberarea Chersonesului, accep-
tată de romani, ca și desprinderea Regatului scit al Ne-
apole-lui de Regatul Bosporan. Dar regele Ataias era
conștient de situația critică din bazinul pontic, unde
armatele romane înaintau  pas-cu-pas, iar flota ro-
mană, victorioasă în luptele cu pirații în vremea lui
Pompeius Magnus, controla deja apele Pontului
Euxin. 
             Înalt, uscățiv, dar vânjos, cu trăsături care
aminteau de sora sa Sita, cu accentuate încrețituri în
jurul ochilor care dădeau figurii sale o asprime nedo-
rită, regele Ataias făcea parte din categoria bărbaților
„lipsiți de vârstă”. 
             Perechea regală își aștepta moștenitorul în
sala tronului, deoarece acesta anunțase că vine ca
însoțitor al unei solii getice. Dar Skyles intră  însoțit
numai de o fetișcană îmbrăcată în costumul tradițional
al femeilor gete, nu foarte diferit de cel pe care sciții
taurici îl moșteniseră de la sciții regali. 
             În timp ce tinerii înaintau, regina Antheea se
ridică, în dorința de a-și îmbrățișa fiul. Regele o prinse
de mână, silind-o cu blândețe să se așeze la loc.
             ‒ Mărite Rege și Mărită Doamnă, tată și

mamă, ochii mei se bucură la vederea Domniilor
Voastre, și, cu toate că despărțirea noastră nu a fost de
astă dată îndelungată, inima îmi spune că vă găsesc
sănătoși. M-am întors mai devreme decât v-ați fi
așteptat, întrucât rudele noastre de la Tyras, regele
Seuthes și mătușa Sita, m-au rugat să însoțesc această
tânără domniță la reședința noastră din Neapolis.
Domnia Sa este fiica regelui Zyraxes și a reginei An-
drada, stăpânitori ai geților de la Gurile Dunei, din
ținutul nordic al Geției Pontice, care se află în prezent
la reședința regală a tirageților de la Tyras. Știu că
sunteți la curent cu întreaga politică a Romei și cu
toate mișcările armatelor romane care, după cucerirea
regatelor elenistice din Orient și a celor greco-mace-
doniene, au traversat Munții Hemus ajungând pe ma-
lurile Dunei, fluviul sfânt al geților, Istru cum îl
numesc elenii, și au învins armatele regilor geți. În
această situație, familia regelui Zyraxes a fost nevoită
să-și părăsească reședința asediată de la Genucla și să
se refugieze la rudele ei din Tyras, pentru sprijin și
ajutor. Ca urmare, regele Seuthes, a cărei poziție față
de romani o cunoașteți, nu a zăbovit nici un moment...
             ‒ Oprește-te, Skyles! Tu sau tânăra de lângă
tine poartă solia geților? Ataias pronunțase întrebarea
cu seriozitate, dar ochii îi sclipeau jucăuși în orbite.
Prezența tinerei prințese, izbitor de frumoasă, lîngă
fiul său, a cărei figură strălucea de emoție, îl impre-
sionase, aruncându-l în anii tinereții sale când călărea
toată noaptea, bătând drumul Chersonesului pentru a-
și vedea iubita, frumoasa grecoaică care avea să-i de-
vină soție și regină. În aceeași măsură, dar urmărind
atentă figurile celor doi tineri, fără să rețină prea multe
din cele spuse de fiul său, Antheea opri cu un gest ele-
gant încercarea Bithidiei de a-și justifica prezența, și
se adresă soțului ei:
             ‒ Dă-mi voie, Măria Ta, să-mi întâmpin mai
întâi băiatul, așa cum se cuvine unei mame și regine,
apoi vom mai vedea! Și, în timp ce-și îmbrățișa odra-
sla, se adresă Bithidiei, încremenită în așteptare!
             ‒Vino, fata mea, împreună cu noi la masă!
Suntem în familie și acolo vei avea timp suficient să
ne povestești pe îndelete, mie și soțului meu, necazu-
rile care v-au gonit din căminul vostru!
             Nevoită să respecte protocolul regal, pe care
îl cunoștea atât de bine de acasă, Bithidia fu pe mo-
ment șocată de atitudinea lejeră a reginei, care îi amin-
tea de bătrâna aristocrată din Chersones. De altfel,
Regina Antheea semăna cu mama ei, dar era mai în-
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altă și avea tenul măsliniu. Educația austeră pe care o
primise în familie o ajută pe Bithidia  să-și păstreze
calmul în situația de față. Nu-i fu greu, în timpul
mesei, să prezinte cu acuratețe situația de la Gurile
Dunei și, în general, din Geția Pontică, să răspundă
cu drăgălășenie, dar și cu multă înțelepciune, așa cum
o învățase Dionysos din Histria, la toate întrebările re-
gelui, insistând asupra principalului obiectiv al amba-
sadei sale. 
             ‒ În momentul actual, cred că pretențiile do-
minatoare ale Romei sunt orientate asupra Pontului
Euxin. De aceea, nu trebuie exclusă posibilitatea rea-
lizării unui front comun antiroman al statelor, orașelor
și populațiilor din stepa nord-pontică, care să îndepăr-
teze mai întâi pericolul roman din teritoriile geților
pontici. Bithidia își încheie discursul, făcând o plecă-
ciune regelui și aruncând o scurtă privire spre Skyles.
             Ataias trebuia să recunoască că avea în față,
în persoana acestei fetișcane, a cărei frumusețe ieșită
din comun era impresionabilă, un veritabil diplomat,
înzestrat cu o inteligență remarcabilă. Își îndreptă
ochii spre fiul său, care sorbea fiecare cuvințel al fetei,
și se adresă apoi soției sale care zâmbea tăcută unui
gând rebel.
             ‒ Mărită Doamnă, solul și oaspetele nostru
îmi amintește momentul când regatul acesta și orașul
Domniei Tale și-au recâștigat independența, desprin-
zându-se de Bospor. Atunci înțelepciunea și elocința
unei tinere grecoaice din Chersones, care a devenit
apoi soția mea, l-au determinat  pe consulul roman să
accepte o situație, devenită  în  prezent realitatea po-
litică a Chersonesului Tauric. Regele își îndreptă din
nou privirea spre Bithidia. Figura îi devenise serioasă
și fruntea ușor încruntată.
             ‒ Tânără domniță, sinceritatea Domniei Tale
mă determină să-ți răspund cu aceeași măsură, căci
acesta este drumul cel drept al înțelepciunii și
înțelegerii între oameni! Mărturisesc,  cu strângere de
inimă, că actuala situație politică în această parte a
lumii avantajează Roma, în tendința acesteia de a
transforma Pontus Euxinus într-un lac roman. În acest
sens, marii conducători ai Romei, și mă refer la Pom-
peius Magnus, la Marcus Antonius, la Octavianus, au
căutat alianțe avantajoase cu orașele grecești intere-
sate într-un comerț efectuat pe spații întinse. Prințesă,
Roma urmărește să adune vechile teritorii ale lui Ale-
xandru cel Mare într-un nou imperiu! Să nu ne
înșelăm!  Până acum, lupta pentru putere dintre gene-

ralii romani ne-a permis să ne menținem oarecum
independenți, dacă trecem cu vederea amestecul lor,
uneori, în treburile noastre interne. Acum câțiva ani,
această luptă a luat sfârșit prin victoria lui Octavianus,
Imperatorul care a relansat politica granițelor natu-
rale: la nord Duna, la nord-est, teritoriile nord-ponice.
Armata romană reprezintă o forță de temut și în fața
discordiei, a luptelor fratricide, a trădării și incom -
petenței militare și politice a populațiilor din aceste
teritorii, rămâne invincibilă. De altfel, Domniță, sunt
lucruri pe care și dumneata, împreună cu părinții
Domniei Tale și rudele noastre de la Tyras, le
cunoașteți la fel de bine ca și mine. Romanii nu pot fi
învinși prin raiduri armate, ci numai printr-un război
purtat de o forță asemănătoare lor, cu o conducere
unică de talia unui Mithridates Eupator, sau Burebista.
Aruncându-și ochii către soția sa, Ataias făcu o scurtă
pauză, după care reluă, pe un ton conciliant:
             ‒ Să admitem că Geția Pontică poate fi încă
recuperată de la romani prin forța armelor, sau chiar
pe cale diplomatică! Dar pentru cât timp? Iată, o în-
trebare, la care n-aș putea să răspund! Căci, după pă-
rerea mea, din moment ce orașele vest-pontice, ca și
cele din Regatul Bosporan, acceptă suveranitatea
Romei, teritoriul din interior devine cu timpul provin-
cie romană. Din păcate, acest sfârșit ne așteaptă și pe
noi! Vom accepta vasalitatea față de Roma sau vom
pieri! Ataias întâlni privirea îngrozită a Bithidiei și
adăugă:
             ‒ Desigur, vom încerca să reducem pe cât
putem acest risc! Domnia Ta m-ai informat  însă, că
în Geția Pontică există în prezent o alianță între ro-
mani și regele Roles al crobizilor. Din punct de vedere
diplomatic și politic, s-a creat un precedent periculos,
căci înlăturarea lui Roles nu presupune recâștigarea
teritoriului, ci menținerea protectoratului roman prin
intermediul altui conducător, fie el, să-mi fie cu iertare
Domniță, chiar regele Zyraxes!
             Când regele termină de vorbit, Bithidia se
simți pietrificată, fără să mai poată scoate vreun cu-
vânt. I se părea că știuse aceste lucruri dintotdeauna,
dar nu le crezuse, cum nici acum nu le putea accepta
ca pe o cauză dinainte pierdută. Zamolxis dăruise po-
porului său credința în nemurire, iar la aceasta nu se
putea ajunge decât prin jertfă. De aceea geții, ca și ru-
dele lor dacii, nu vor fi înfrânți niciodată, ei vor con-
tinua să trăiască veșnic în vechile lor teritorii. Acesta
era crezul ei și al familiei sale! Și Bithidia încercă să
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se destindă!
             Skyles urmărea umbrele care cerneau nori
întunecați pe figura fetei, adâncindu-i cearcănele fe-
ciorelnice, și nu îndrăznea să mai adauge ceva celor
spuse de tatăl său. Ochii săi rugători se îndreptară spre
Antheea.
             ‒ Rege, copiii aceștia au venit la noi, trimiși
de rudele de la Tyras, cu gândul că-i putem ajuta
într-un anumit fel! Vorbele Măriei Tale, pline de
înțelepciune și adevăr, au scos la iveală situația poli-
tică în care ne aflăm cu toți în fața uriașului care în-
ghite pe rând ținuturi, țări și popoare. Sunt convinsă,
ca și Domnia Ta, că aceste lucruri sunt cunoscute la
Tyras. Dar regele Seuthes, ca și vărul său Zyraxes, nu
pot și nici nu vor să accepte, din câte înțeleg, această
situație, deoarece cucerirea Geției Pontice deschide
drumul spre ținutul tirageților. Să nu uităm,  Mărite
rege, că Burebista a ajuns la Olbia, iar în prezent se
pare că atât Olbia, cât și strălucita cetate a Chersone-
sului sunt pe punctul de a accepta protectoratul
Romei, așa cum cetățile bosporane au influențat casa
regală a Bosporului, cu mai mulți ani în urmă, să ac-
cepte acest protectorat.
             Cei prezenți au înțeles unde bătea Antheea,
admirând în sinea lor raționamentul diplomatic al gre-
coaicei, dar, mai ales, au înțeles de ce cele două fami-
lii regale de la Tyras au apelat la sfatul și ajutorul
Chersonesului Tauric, al singurului regat interesat în
păstrarea independenței.
             În timp ce regele convoca pentru a doua zi
dimineață Sfatul Bătrânilor, împreună cu căpeteniile
militare și religioase ale sciților taurici, Skyles socoti
momentul potrivit pentru a o invita pe Bithidia la o
plimbare în împrejurimile cetății. Deocamdată însă,
tânăra avea nevoie de odihnă. Lăsând-o să se odih-
nească în încăperea care îi fusese rezervată și spre care
o conduse personal, tânărul se îndreptă spre odaia
mamei sale unde își deșertă bagajul sentimental care
îl copleșise definitiv. 
             Ca și Aspasia, Antheea își dăduse seama de
la început, de când tinerii apăruseră împreună, ca o
pereche divină, că fiul ei, rațiunea vieții sale, era în-
drăgostit de această mlădiță a geților pontici, fru-
moasă ca Afrodita și înțeleaptă ca Athena. Dar la fel
ca și bătrâna sa mamă, îi dădu de înțeles lui Skyles că
trebuie să aibă răbdare. Văzându-l înnegurat, încheie
discuția, zâmbind ștrengărește:
             ‒ Ai grijă  însă, să nu aștepți de la mine, ca

eu să fiu aceea care să-i dau de înțeles fetei că feciorul
meu o iubește !
             Plimbarea celor doi tineri se desfășură fără
incidente. Apoi Skyles își conduse invitata în pajiștea
unde se afla herghelia regală. Se înserase și vremea
devenise răcoroasă. Hotărâră să se întoarcă și Bithidia
vru să încalece calul cu care venise. Dar calul se
smuci fără veste, la trecerea unui pui de vulpe printre
picioarele sale și tânăra se prăbuși în iarba înaltă care-i
amortiză, din fericire, căzătura. Speriat, Skyles se
aplecă asupra fetei și aproape inconștient o luă în
brațe, în timp ce brațele Bithidiei îi înlănțui gâtul.
Fețele lor erau atât de aproape, încât ochii le lăcrimau
și buzele tremurânde se lipiră într-un sărut prelung,
care nu se mai termina. 
             Era un nou început de viață dintr-un viitor
necunoscut, fără sfârșit, precum infinitul!
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Îți mai amintești de mine?

Îți mai amintești ?
O toamnă ca nici o alta sau ca atâtea altele
Ce vor veni fără să fiu
Cerul înalt se strângea sub mângâieri de aripi 
Era pustiu  …și-n mine  cânta un bucium
Unul singur… 
Îți croșetam un fular din cuvinte
Iar tu cântai și te înfășurai în cuvintele mele
Ca-ntr-un veșmânt…

Îți mai amintești când tăcerile 
Erau scări către lumină?
Și sunetul pașilor mei îți părea ciocănitul insistent
La ușa lui ”a fi”? 
Deasupra noastră se înnodau visele tuturor
Și noi pășeam furișat între pământ și cer
Între ieri și mâine…lăsând să curgă 
Cuvintele și clipele.

Îți amintești când ochiul fugar
Mă zărea printre oameni
Și gândul se încolăcea prin amintiri
Ca fumul din cădelnițe? 
Și-n tresărire aflai că nu sunt și nu voi fi
Că m-am risipit deasupra pământului
La capătul zării și al sunetului.

Îți mai amintești uneori de mine?

În spatele ochilor moartea pândește

În spatele ochilor moartea pândește
Zgârie fornixul cu ghearele, lăsând urme roșii
Crește frica, se zvârcolește în măruntaie
Se zbate prin vene trimițându-și otrava
În tot corpul…. Și-n tâmple
Ca o toacă, își bate gradat fiorul
Tac –tac…tac-tac-tac… tac-tac-tac-tac…

(cum bate toaca)

Cu ceață acoperă gândurile și te frământă
Alergând nebună de la minte la inimă…
Te învăluie teama și sunetul îți pare
Că sună chiar la ușa ta
Ea e acolo, răbdătoare, iar tu nu vrei acum…
Deși știai încă de la început că va veni
Tac-tac-tac-tac… se apropie clipa
Și sunetul îți pare că închide capacul coșciugului
Și ai vrea, dar nu acum…niciodată nu e momentul
De parcă de ai mai avea zile… un secol
Ai ști ce să faci din cuvinte și din fapte
Să o primești, să-i deschizi ușa, 
să pleci cu Ea zâmbind cerului….

Îți simte frica… ce vrei? Răgaz? Atunci mă duc.
Face un semn că va reveni
Și tu… încerci să respiri… a plecat, de data asta…
Te-nvăluie o ceață alburie… se-aude toaca și tresari
Începi să deretici prin gânduri și oameni
Să te curățești până când va veni din nou la ușa ta…
Să ai atunci candela aprinsă, veghind…
Ca o fecioară înțeleaptă….

VIOLETA  DANIELA  MÎNDRU
(Tecuci)
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Ziua când am pierdut…

Noaptea e albă între orele dinaintea zorilor
Când ploaia grăbită își roade pașii pe alei
Și spală urma luminii ce o întrezăream
Printre visuri, printre amintiri
Am ratat preluarea ștafetei spre viață.
Trebuia să alerg pe drumul șerpuit
Sa caut în mine ce nu știam că sunt
Să mă citesc cu evlavie
Și să urmez calea spre ochiul de aur
Șerpii îndoielii s-au încolăcit 
pe picioarele mele desculțe
Iar din pământul copilăriei și al femeii ce sunt
Au crescut mâini 
și guri care cer întruna
Dreptul de a fi ascultate
Și zgomotul umple văzduhul 
Și nu mă mai aud, nu mă mai simt….
Doar înaintea zorilor, când somnul
Leagănă pe brațe nesfârșite lumea
Îmi aud pașii bătând tic-tac-ul orelor
Pe străzi pustii, zdrobesc sub tocuri
Frunzele plânse, întind mâinile 
Și mă învârt și nu mai aud decât
Sunetul cerului ce-și jelește lumina
Și ziua când am pierdut preluarea ștafetei.

Lumea trăiește, noi murim

Cu ochii minții împovărați
Abia zărești trecutul înveșmântat în alb.
Amintirile pictează stropi de ploaie
Pe obrazul de ceară
Efemere iluzii risipite de soare
Ca ceața izvorâtă din pământul cald
Mustind de seve și de parfumuri
De cireși, de narcise, de iriși.

Cu mâinile tremurânde cauți ne-ncetat
Hrisoave de amor risipite printre frunzele toamnei.
Îngenuncheat la picioarele cerului
Reinventezi în tine curcubeul
Și mirosul pământului după ploaie
Și mă desenezi în alb și negru
Pe cearșafuri …de clipe răvășite

Lăsând pe trup urme de țipăt
Și un sărut orfan pe sânul stâng.

Și nu știi că în mine e deșert
Că izvoare de lacrimi din cer au secat
Și nu știi că lumea trăiește iubind
Iar noi murim încet, cu fiecare dor risipit în timp.

Încerc să-ți spun

Încerc să-ți spun cuvinte
Șoptite doar frunzelor risipite inutil
Sub pașii noștri… în noapte
Răsunând cu ecou pe o stradă
Pustiită de oameni și sunete.

Cuvinte… tăceri… liniște…

Timpul se scurge prin mine , prin toamne…
Îmbătrânesc copacii și plâng cu lacrimi de aur
Prin părul meu, prin gânduri răzlețe
Cutreierate de ochii tăi.
Încerc să-ți spun cuvinte nesfârșite
Și-n loc de sunete
Din ochii sclipind ca albastre oglinzi

Grigore Carată
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Poveste

Se- ascunde soarele
în nori

și simt cum chipul
îmi îngheață,

de dorul tău nu
văd nimic,

iar trupul tot îl simt
de gheață,

doar inima o mai
aud

cum cântă-n ritmul
ei nebun,

nici gândul nu mi-l
mai ascult

pentru că totul e
în fum,

din negura ce
mă-nconjoară
simt ochii tăi

cum strălucesc
și-n inimă care

mă doare
îmi pare că zorii

se ivesc,
sunt sângerii ori

sunt albaștri,
dar lăcrimează

ne-ncetat,
chiar de e nor sau

dacă plouă
povestea mea-i
povestea lor,

cum
Dunărea și muntele

în floare

în timp simt cum
se-ndrăgostesc
și-n lumea asta
schimbătoare

merg braț la braț,
fără de teamă,

ea unduioasă... el
semeț

cum ni se pare
când

inima bate nebunește
pentru

un petec de poveste,
iar inima în cântul

fericit
spune

povestea minunată
a ei și-a

omului iubit.

Între două lumi...

Ferestrele nefirești ale
mării

se deschid către inima
mea

aducând din largul
lumii

frumusețea poeziei
sufletului...

undeva la marginea
lunii,

stau stelele inimii
mele

care aleargă să lumineze
azurul

frumoșilor tăi ochi
jucăuși,

zâmbetul  fin, larg,  face ca
poarta inimii

să se deschidă brusc
lăsând

soarele inimii tale
să pătrundă

în sufletul meu plin
de tine,

unde cuvintele scrise pe
nisipul fierbinte

îmbracă aripile pescărușilor
care

duc spre imensitatea
cerului

declarația mea de iubire
către

Universul dragostei.

Pentru mine...

În orizontul larg
al zilei

către mâine
aștept speranța

care
să te aducă iar

la mine,
privesc spre albul

nesfârșit
al visului dorit
să te am lângă

mine
să mă simt împlinit,
un număr al iubirii

Mircea Marcel PETCU
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am căutat pe cer ...
și

te-am sunat cu dor
iubire să
,,te cer “,

în jocul lin al apei
să te găsesc

a mea
în floarea de pe ie

să fii
inima mea...

să- ți simt mișcarea
lină

și vocea ta...
domoală

s-aducă alinare
în sufletul lovit,
când ziua către

mâine
ușor se va-ndrepta

tu să te-așezi
cu dor

pe inimioara mea...
și-n tot ce ne-nconjoară

durere, speranță
sau iubire

cuvântul care vine
mereu să te aline,
iar eu privindu-te

să spun așa:
,,Ea e femeia ideală

pentru mine...,
dacă sunt fericit

când o văd,
dacă-n gândul meu
ocupă primul loc,
dacă inima mea
bate cu putere,
dacă ochii mei

sunt mai luminoși
când e lângă mine,

dacă un singur cuvânt
al ei mă face fericit,

înseamnă
că ea e

femeia ideală
pentru mine.”

În orizontul larg
al zilei către mâine
aștept speranța care

să te aducă cu un cuvânt
la mine....

O nouă lume...

Crizanteme, lăcrămioare,
floare de nu-mă-uita

toate
alcătuiesc buchetul

ce te compune...
poezia mea.

Zâmbetul deschide
o lume nouă,

părul
ca spicul umed

în bătaia vântului
tremură
în jurul

cefei netede și fine
sărutând

urechile mici și roșii
de emoție,

de care se leagănă
fericiți

doi cerceluși
ce încadrează
ovalul feței

ca două flori
de nu-mă-uita.
Fruntea netedă

umbrită
de un breton alintat
are zbateri firești,

două poienițe
conturează minunații

ochi ce luminează
fără încetare

această grădină
iubitoare
ce te face

să tremuri...,
două mure roșii, parfumate

și îmbietoare
în care se simte

parfumul
inconfundabil

al sărutului
fără sfârșit
te așteaptă.

Simt tremurul bărbiei
și aroma trupului
fierbinte, sculptat

ce strigă,
își strigă numele...

iar el, numele,
purtat de vânt
te copleșește,
te cucerește,

te acaparează,
te transformă

în mantia
nevăzută

a iubirii magice
ce poate

fi recunoscută
doar

de îngerii protectori
ai

vieții și dragostei.
Crizanteme, lăcrămioare,

floare de nu mă uita
toate alcătuiesc

buchetul
ce te compune...

poezia mea.

De ducă...

Lăsați să se treacă clipa
să curgă timpul nostru,
să ardă soarele pe cer

și să-ți cuprind mijlocul.
M- apropii cu sfială iar

de trupu-ți de zeiță,
un cântec nou să ascultăm
plini de credință și dorință.

S- ar spune că e sfânt norocul,
că-n viață totu-i rătăcire

eu îmi repet în gând mereu,
că totu-n viață e... iubire.

Dar vine-o clipă-n orice viață
când clopotele bat în dungă

și echilibrul pământesc,
devine doar... un dor de ducă.
Iubire-ai fost și ești și-n stele,
un vânt solar plin de mândrie

nu- ntoarce ziua așteptată,
rugina vieții... luminează.
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RIDICĂ-TE VIOARĂ

E tristă vioara... tăcere-nșelătoare,
Durerea-i nu se stinge, cu trecerea de timp, 
Acorduri fără glas în sufletu-i ce doare 
Văpaie-ar vrea să fie, trezită-n anotimp.
E prăfuit arcușul..... de jale e cuprins,
Cere iubire-ntruna, acorduri prinzând glas,
Lumina blândă-a lunii, o mână i-a întins
Vântul, milos din fire, făcu și el popas.

Să nu cazi în uitare, nici sclavă-n amintiri, 
Ridică-te vioară... tu n-ai să-mbătrânești,
Vei retrăi trecutul cu zâmbetu-n priviri
În dans și armonie, iubirea-ai s-o găsești!

FEMEIE

Ascultă şoaptele iubirii şi priveşte
cum apa ia din culoarea curcubeului,
închide pleoapa şi lasă gândul
să atingă stelele.
Aşteaptă ca Pământul să vibreze,
prin coloana infinitului.

Răspunde la întrebările destinului,
numără clipele de fericire,
rezistă stoic durerilor,
în anotimpurile ce se scurg
prin natura contemplată
în albastrul cerului.

Zâmbește, apoi îndeamnă 
pe oricine să viseze 
și să păşească mereu înainte.
pe cărările împlinirii.

FEMEIE,
În sufletul tău,
s-au ascuns anotimpurile, 
florile primăverii s-au împodobit
în nuanțele curcubeului.
Nu au găsit ramuri desfrunzite,
petalele risipite 
s-au strâns la rădăcina copacilor 
așteptând seva înnoirii.

În ochii tăi,
s-au oglindit stelele universului,
luna a zâmbit viselor rătăcite
peste taina nopții, 
resturi de lumină au răscolit amintirile
peste lacrimi și dureri tăcute a nins
cu pulbere selenară...
din abis, aripa unui înger a poposit
pe geana speranței.

În inima ta,
s-au zbătut valurile dure ale destinului
din izvorul virtuților, credința a picurat lacrimi,
peste tainele nedeslușite ale vieții,
lacrimile speranței
au poleit neîmplinirile cu zâmbete,
stropi de veșnicie au pulsat prin vene, 
între uman și divin,afinitatea 
a purificat IUBIREA!

Olga VĂDUVA
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Iată...

Iată, singurătatea 
Este aici între degetele mele...
Nu-i târziu, viaţa
Îmi ciuguleşte prin aripile năpârlite
Zâmbete – bulbi  înălbind roua,
În grădina cu flori
Noaptea creşte ca iarba de leac,
Nicio stea n-a ieşit încă             
Dintre pomii cu parfum de salcâmi
Ca şi când n-a venit vremea ,
Doamne, nu mai sunt (oare ştiu?) 
Cel ursit de valuri şi frunze
Şi de orizonturi năşit,
Doamne, peste mine
S-au aşternut multe straturi de timp,
Abia le mai simt respiraţia,
Abia le mai număr coastele,
Ce greu le e gândul !

Urc...

Urc  trepte de fum,
Paşii mă duc spre nesfârşit,
Tălpile-mi sunt ţurţuri de amintiri,
Încotro te-ai rătăcit, încotro?...
Îmi spune copacul prin care trec
Nepăsător,
Şi eu am să mai alerg
Prin fiecare frunză,
Mai am să adorm
Prin fiecare mugure,
Astăzi  e  doar începutul,
Astăzi glasul mi-a transpirat,
Dar mâine, mâine  

Îmi voi reaşeza  treptele de fum
Spre acelaşi nicăieri
De argint. 

Secundă

Căldura ta albastră
Mă atingea uşor
Ca o mireasmă
A unui gând învăluit
În şoapta limpezită de izvor,
Treceai cutremurată
De teamă şi de prea frumoasă
Lacrimă prin cristaline
De-ncercări şi-adevărată,
Ochii tăi mai migdalaţi
Strălucind cu-ai mei deodată
Mai zburau de întristaţi
Se roteau între orbite
Ca un nimb etern de fată...

Întrebare 

Te-am văzut, erai cu mine 
Te-am simţit demult, dar oare
Când ne-om săruta mai bine
Pentru ziua următoare ?

Ne-atingeam cu vreo tăcere
Arsă pe nisip, la mare
Însă nicio mângâiere
Pentru ziua următoare ?

Printre amintiri frumoase
Ne pierdeam, dar tot mai rare
Câtă dragoste rămase
Pentru ziua următoare ?...

Ioan GhEORGhIţĂ
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Suliţe

suliţe cu venin au primit văzduhurile de la oameni, abisuri
cu tăceri ascunse se revoltă
prin ploi cu furnici şi lăcuste; numai tu eşti într-un colţ cu
un arcan să prinzi crengile din lună
ce vin uneori ca nişte voaluri de mirese moarte, 
necontrolate la sentimente;
deşerturi cu mici oaze unde asini se adapă însetaţi după
ce întunericul le-a măcinat paşii;
un orb cerşeşte la o poartă străină nouă frunze de măslin
să-şi acopere ochii.

Nu mai ştiu…

nu mai ştiu dacă din aceste nisipuri vor ieşi două perechi
de mâini ca să ne îndrepte 
spre arborii cu scoici, jumătate din ele ne muşcă, jumătate
ni se linguşesc pe spinări…
nu mai ştiu dacă pleoapele tale rămân atât de tremurânde
la citirea unor rânduri goale
de sentimente;
acolo, altundeva, e închisă muşcătura şarpelui prieten
fanatic iubirii de sine;
acum eu spun câte ceva arborilor ,
buzele şi ochii tăi sunt sclipirile stranii de pe apa la fel de
limpede
ca altădată când îţi înmuiai mâinile şi dintr-o carapace
scoteai mărgăritare
singurătăţii din mine pentru omul cu ochii săi cei negri…
un foc cenuşiu mă convinge că păsările vor aduce un rug
imens ce poate fi mutat 
oriunde,
oricând,
dacă vom mai muşca din pâinea acceptată numai pentru

oamenii şi câinii
cu un singur picior de la naştere…
neprevăzută, incertă întindere de mână de la omul cu ochi
negri mă duce iar
spre cuvintele tale din umbrele minţii mele
şi iar chiuleam de la ora de dragoste şi mă tăvăleam de
râs de profesorul de singurătate,
care împuşcă păsări şi caii din aer.

Căci şi…

„căci şi munţii se pot mişca din loc!”,
liniştea din sârma ghimpată face mătăsuri prin gândurile mele,
de când ai plecat pe o corabie spre cerurile ce sunau a
transhumanţă de suflete…
treceai prin faţa mea fără să ştiu că foşnetele prin oile
care păşteau erau ale tale,
îţi ştergeai sudoarea la munca unei statui istovitoare,
culorile şi liniile ei lungi nu pot trăda curcubeul;
umerii mei istoviţi lasă razele trecătoare de lună
să se odihnească în răsuflarea unei gângănii;
tu mai vorbeşti încet cu nişte copii aproape de a se naşte;
le dai lapte şi porneşti desculţ la drum, orizontul a plecat
la vânătoare de şerpi ascunşi 
prin femeile ce cos cămăşi ştergându-şi
picioarele numai la nord de acea poartă din curcubeu şi
cu multe lămpi 
de-o parte şi de alta…

„ căci şi munţii se pot mişca din loc!”,
prietenii tăi îmi spuneau de un fluviu unde îţi spălai faţa pe 
la patru dimineaţa
în semn de primire a fructului ce-mi plăcea din copilărie.

Gabriela ANTON
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Vom spune adio dragostei…

ne vom lua asinii şi copiii din leagăne şi vom urma o stea,
poate nu vom mai da
de începuturi tenebre pe calea închisă a dragostei;
sentiment fragil, care trăia la rădăcina uitată a unui trandafir, 
se răsucea în înfăţişări sfredelite de roţi întortocheate de
biciclete vechi
într-o grădină din copilăria noastră…
nimeni nu ne va mai întreba de ierburile albastre de la
marginile pământului,
în mersul nostru numeric nu vor fi opriri nici la răspântii,
ne vom feri acolo de ochii blânzi ieşiţi
din scoarţe de cedri…
vom spune adio dragostei şi ca nişte cârtiţe vom căuta
un labirint
logic al existenţei noastre cât ne-a mai rămas; într-o bună zi 
îmi voi sfâşia inima pentru o trecere spre nicăieri
şi râul damnat să curgă prin munţii tari ce îl sufocă
mă va adăuga constelaţiei mireselor de după moarte
făcute aştri
neştiutului în faţa omului cu ochii negri.

Un chip cu ochelari…

un chip cu ochelari negri ne privea cum luna ne fumega
ca pe nişte peşti care nu mai puteau să înoate;
nici nu mai ştiu în ce constau naşterea, sau dragostea,
sau tăcerea noastră
în faţa lumii…
ar trebui să mai plec puţin pe câmpuri
să reînvăţ lumina din singurătate chiar şi în forma ei târzie,
să mai curăţ revărsările de furie din norii umezi şi de sub
scoarţa copacilor,
celor doi copaci singuri, tu şi eu din copilărie;
moartea, ca şi naşterea, nimeni nu mai ştie dacă e 
întâmplare sau poruncă
ca un bombardier pentru multiplicări spre tragic al fiinţei…

eu rămân  o umbră în pelerinaj al timpurilor când mâncam
amândoi îngheţată 
pe un pod din măslini lipindu-ne genunchii de nişte blănuri
de vulpi argintii;
încercam să le furăm viclenia pentru ora de dragoste, dar
ne sfărâmam în cochilii
adânci, încâlcite de bătrâneţe…
eu sau tu deveneam brusc un altul, un fel de cocoş de
munte pregătit 
ca pradă pentru vânătorul bătrân vrăjitor  de demenţă

dintr-o inimă 
dreptunghiulară…

cei doi copaci singuri, tu şi eu ne strângem rădăcinile să
nu ne mai pişte furnicile
şi ne curăţăm de crengile uscate unde cuibăreau prieteni tăcuţi,
urmărindu-ne moartea…
un alt chip cu ochelari galbeni surâdea şi ne punea o 
singură întrebare
dacă ştim cine suntem noi;
„noi suntem mâna clopotarului care tulbură profunzimile,
nu ştim unde şi
nu ştim de ce!”

şi toate se strângeau pe o lamă de cuţit lângă un scaun,
un tub huruia ca un tramvai pe sub un perete,
m-am pus lângă un foc aşteptându-ţi tăcerea.

***
cu totul altceva e fuga
de mine însămi,
fără să-mi mai vorbească,
citea un zâmbet fals,
pândindu-mi ochii 
pentru renegare…

Stăteam într-o gară…

stăteam  într-o gară, miros de iasomie peste migraţiile de 
oameni
spre ei înşişi salutându-şi transfigurările
peste un câmp limpede deasupra tăcerii lor mai puţin vizibile;
altceva aveam să ne spunem în vuietul de fiecare seară
al intersecţiilor
începutului cu sfârşitul… un nuc ţinea cu dinţii de asfalt 
să nu mai încremenească în uitare
şi uneori se împleteşte cu închiderea omului în sine…

mai stau şi acum în aceeaşi gară şi-mi aduc aminte de
complicatele 
noastre vorbe, aveam palmele umede şi nu mai ştiam ce
să ne spunem,
când nucul, bătrânul nostru confident, ne împungea cu
câte o umbră 
sau o creangă să ne strângem în braţe, să ne sărutăm ca
la o ultimă
plecare spre moarte; rămân salutându-mi transfigurarea
în acea constelaţie
unde o oră necunoscută pentru ceasornicul lumii
îmi înţelegea uitarea de sine şi legătura cu tine. 
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BALADA 
POETULUI CRITICII LITERARE

Poet al Criticii literare,
Ca nimeni altul conştientizez
Că Poezia este «Duhul lucrurilor »
Şi mă delimitez, mai ales, când visez,
De restul versificatorilor
Prin simplul fapt că exist.
În rest, mi-e foarte clar
Că sufletului meu bejenar
Îi este pe zi ce trece mai rar
Să zburde printre metafore
Şi să zboare mai sus, tot mai sus.
Mă bucur însă nespus
Că încă sunt viu
Şi inima mi se-ncântă
Cu poemele lui EMINESCU
Care mă frământă cu puterea
Mântuitoarei Sale Priviri
Întru în Dumnezeirea veşnicei mele iubiri
POEZIA.

BALADA 
ORBULUI DIN NAŞTERE ISAHAR

Am visat că ştiam,
Respectiv c-am aflat de la Homer
Că-l cheamă Isahar
Şi ne cunoaştem den… vedere!
Văzându-l stând singur
La umbra unui dud,
m-am aşezat lângă el
şi l-am întrebat:

-Isahar, când Iisus ţi-a uns ochii
Cu noroi, ce-ai simţit?
-Dintr-o dată, pieptul mi-a luat foc
Iar capul îmi era ca pe jar.
Am fugit ca să ajung
La râul Siloam.
Când am ajuns mi-am băgat
Capul şi pieptul în apă
Şi capul s-a răcorit,
Iar focul din piept s-a stins.
m-am dus acasă şi când m-a văzut,
mama m-a luat în braţe
cât sunt de bătrân şi de mare
şi de atunci nu mai conteneşte
să spună plină de bucurie:
-Isahar al meu, orb din naştere,
Isahar al meu, orb din naştere…
Vede!

LASĂ-MĂ SĂ MOR ÎN LOCUL
TĂU!

-Iisuse Christoase, pentru ce o jertfă
Atât de preţioasă şi sfântă?
Este necesar ca Fiul lui Dumnezeu
Să fie jertfit?
-Păcatul primordial al femeii
A fost comis în Cer.
Eu m-am oferit de bunăvoie
Să iau asupră-mi acest păcat
Şi să-l ispăşesc
Prin jertfa trupului Meu
Pe cruce o dată pentru totdeauna
Şi pentru toată rasa umană.
-Tu eşti Unicul Fiu al lui Dumnezeu

Constantin BEJENARU
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Numai Lumină şi Iubire,
Lasă-mă să mor în locul Tău!
-Ai să mori pentru mine,
La timpul tău. Acum este
Timpul meu şi Crucea mea,
n-o dau nimănui!

BALADA INSULEI ŞERPILOR
-Se dedică confratelui(drag inimii mele)

Miron Manega–Hercinicul

Romanii credeau că
Miraculoasa vărguţă de alun
Cu care Virgilius a deschis
Porţile Infernului
Pusă peste vătămătură
Vindecă a şarpelui muşcătură!
Aşadar la gurile Fisonului,
Zis Istru, Donaris, apoi Danubius, 
Vechea Dunăre, se afla ca şi azi
O mărgică de pământ
Scăldată în valurile Pontului Euxin
Insula Leuce. Dacă astăzi urci
În vârful farului de la Sulina, 
În liniştea dintre flux şi reflux
Poţi vedea această insulă
Ca pe-o aluniţă de pe obrazul
Unei femei uluitor de frumoase.
Doar când marea este liniştită,
Graţie reflexelor solare,
Insula parcă se-apropie de ţărm,
Aluniţa profilându-se îngeresc
La buzele triunghiului Dunării
Domnia Sa Delta.
Se spune că însuşi viteazul Ahile
Aici s-a refugiat,
După moartea trupului.
Ucis de Paris în Războiul Troiei,
Acum mii de ani
Dispare de Rug,
Fiind răpit de mama sa Thetis
Şi credinţa aheilor deşi era pelasg
Îl aşează în insula aceasta – Leuke –
Amintită de bătrânul Plinius
Şi de magnificul Euripide.
Pontarhul Ahile avea aici sanctuar,
Ridicat în onoarea-i
De către marinarii milesieni,

După cum afirmă Philostrate.
În Templu era şi-un Oracol – 
Primul simbol al Timpului, Continuităţii,
Inteligenţei şi Gândirii Supreme
Simbolul actualei Spirale Cosmice.
Oracolul amintea corăbierilor
Că nu aveau voie să rămână pe Insulă
După apusul soarelui şi era oprit oricărei femei
Să calce pe acele meleaguri.
După moartea lui Hector în război,
Troienii au primit ajutorul amazoanelor trace,
Sosite de pe malul Thermodonului, 
În frunte cu regina lor Penthesilea.
Aceste femei războinice au pornit contra lui Ahile
Pe 50 de corăbii, să-l pedepsească şi să-i prade
Comorile din Templu. Cu coifuri, scuturi şi topoare
Erau gata de luptă şi-n tolbe purtau săgeţi veninoase.
Dar minune mare se întâmplă atunci!
Nereida Thetis, mama lui Ahile, îi veni în ajutor
Dezlănţuind din senin Furtuna!
Pe neaşteptate apare un… Munte de Om

cu coif şi lance.
Iepele amazoanelor au început să necheze
Şi să frământe pământul cu copitele,
Dar a fost de-ajuns o privire crunte de-a aheeanului
Ca iepele să trântească războinicele la pământ
Să le sfâşie, să le rupă. Toată Insula era
Înroşită de sânge, strigătele amazoanelor
Întreceau mugetul furtunii şi ca din pământ
A răsărit şerpăraie de reptile mari, 
Groase cât stejarii, îngrozind şi mai mult iepele
Care înnebunite s-au aruncat în Mare.
Şerpii măturau cu cozile trupurile amazoanelor
Prăvălindu-le-n valurile îndelung urlătoare
Corăbiile s-au lovit între ele, în furia apelor
Şi au crăpat până ce toate s-au scufundat.
Apoi s-a liniştit Insula, delphini albi precum neaua
Bălăcindu-se plini de voioşie în valuri
Ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat.
De atunci grecii n-au mau denumit-o Leuke

(Insula Albă),
Nici Achiles (Insula lui Ahile), ci Insula Şerpilor,
În ceea ce mă priveşte cred că iepele amazoanelor
De frică s-au făcut foarte mici şi n-au mai ieşit din  apă.
Cu siguranţă că ele sunt astăzi Căluţii de mare – Fa-
buloşii
Hyppocambus-Hyppocambus… 
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Când ziua se sfârșește

Când ziua se sfârșește-n nori și soarele apune,
Eu gândurile îmi adun in semn de rugăciune,
Mă văd pe o câmpie-ntinsă, de-acolo din trecut,
Cu tine, printre macii roșii, pe-un drum necunoscut!

Ce cald era, si-un soare blând îți mângâia privirea,
De unde-aș fi putut să știu că asta-i fericirea?
Tu străluceai, ochii tai verzi îmi luminau cărarea,
Și împreună alergam ca să atingem zarea!

O adiere ne-a surprins pe drumul către zare,
Eu ți-ajungeam până la cot, iar tu erai mai mare,
M-ai ridicat atât de sus, ca să fiu eu cea care
Atinge cerul infinit și urcă-n carul mare!

Cum oare aș putea să uit plimbarea noastră mută,
Când printre stele, sus pe cer, era tot o dispută,
Și încercam să demonstrăm, atunci, care pe care,
Că partea lunii de pe cer, a lui este mai mare!

Sunt amintiri din alte lumi, eu le aștept întruna,
În vis să împărțim din nou, așa cum este, luna,
De data asta tare-aș vrea ca partea mea de lună,
Să lumineze ca a ta și să nu mai apună!

17.07.2018

Poveste

Într-o zi, c-un avânt creator,
Soarele s-a-mpiedicat de un nor,
Și s-a lovit, ușor, la picior!

Șchiopăta ca un om trecător,
Căzut pe gânduri și fără umor!

Cum să rămână astfel pe cer,
Cu un picior efemer,
Fără o rază și fără reper?

Așa că, a coborât într-o seară,
Cu marea sa energie solară,
Pe luciul unei mări,
La marginea unei țări,
Țara mea, plai de vis și de dor,
Ce i-a dat un picior!

Și de-atunci simte marea chemare,
Zi de zi se-oglindește în mare,
Chiar de-i neagră la-nfățișare,
Mult prea rece, cu prea multă sare,
Și-a-nvățat-o spre el ca să zboare!

30.07.2018 

Umbra

Eu am plecat, dar umbra rămas-a lângă tine,
Îți urmărește pașii și mă  întreb de-i bine,
Și nu se dezlipește de chipul tău, aparte,
Deși povestea noastră rămasă-i într-o carte!

Am înecat corăbii într-un ocean de gânduri,
Și-am sfărâmat catargul printre albastre rânduri,
Atâtea valuri nalte și-o singură parâmă,
Și n-a fost de ajuns o strângere de mână!

Eu m-am pierdut prin valuri, dar umbra mea trăiește,
Pe puntea învechită și-n vis te urmărește,

Marilena ION-CRISTEA
(Topolog, jud. Tulcea)
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E greu să se desprindă, când puntea dintre noi
Ți-a oferit atâtea întoarceri înapoi!

Și m-am întors la tine de fiecare dată,
Veneam in barca veche de mare-mprumutată,
Iar valurile reci ce se izbeau de navă
Se încălzeau mereu, mă transformau in sclavă!

Dar într-o noapte calmă, o ploaie intervine
Si-am dispărut, dar umbra rămas-a lângă tine,
Îți însoțește trupul de parcă ai avea,
Atâta trebuință și dor de umbra mea!

Dar să nu-ți faci iluzii, e-o umbră rătăcită,
M-a părăsit pe mine, de tine stă lipită,
Nu știu cât mai rezistă, iar visele-mi sunt sumbre,
Că n-am văzut vreodată un om cu două umbre!

30.08.2018 

La revedere, vară!

La revedere vară, ce mult mi-ai dăruit,
O proaspătă iubire a unui răsărit,
Atâtea flori albastre, tu ai sădit în mine,
Să am, trecând prin toamnă, privirile senine!

La revedere, vară, mă rup cu greu de tine,
Căldura ta profundă s-a adâncit în mine,
Am colorat prin versuri o minunată floare,
Ce va străpunge norii, s-ajungă pan’ la soare!

Te las cu bine, vară, de mâine vine toamna,
Cu frunze de aramă, e minunată, Doamna,
Ea vine peste lume, in permanent șuvoi,
Și sper ca să păstreze o punte între noi!
La revedere vară, alerg printr-o pădure,
Să-mprospătez iubirea cu apele ei pure,
Și mă retrag spre țărmuri că apele tot cresc,
Cu apa marii negre s-o spăl și s-o-nvelesc!

Rămâi cu bine, vară, îți spun la revedere,
Acum, la despărțire, chiar nu știu ce ți-aș cere,
Că am lăsat pe țărm iubirea mea confuză
Și-mi pun speranțe noi într-o umilă frunză!

31.08.2018

Nu știu...
Nici eu nu știu ce să mai scriu,
In jurul meu este pustiu,
Unde-o fi lumea asta, oare,
Unde se-ascunde fiecare?

N-a fost decât o ploaie sumbră
Și-au reușit să se ascundă,
Să nu fie văzuți pe stradă,
Cu-o biată ploaie retrogradă!

S-or fi ascuns, oare, în casă?
Că picăturile ne-apasă,
Suntem puțini afară-n ploaie
Și ramurile ni se-ndoaie!

Iar mai spre seară, bate vântul,
Zici că se clatină pământul,
Dar de te uiți, noi suntem care
Ne clătinam fără-ncetare!

E greu să lupți de unul singur
Și nu mai ești atât de sigur,
Că ploaia va-nceta cândva
Și florile iar vor dansa!

Le văd acum pierdute-n vânt,
Se zbat de-ajung pân’ la pământ,
Se leagănă, parcă, prea mult,
Și le e teamă de tumult!

Ce multă apă, se strecoară,
Printre picioarele de vară,
E-atât de greu ca s-o înfrunt,
O las să curgă, mă încrunt,

O urmăresc cum se tot duce,
Cum depășește o răscruce,
Alerg prin ea cu pașii goi,
Si-aș vrea s-o aduc înapoi..

Poate-aș putea, dacă-n noroi,
Afară, ați fi fost și voi!

19.07.2018
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LUI EMINESCU

Cu haru - ți divin strălucit
Și picur de crez kantian
În inimi mărețe așezi un balsam
Sclipiri și iubire spre ‘ naltul uman.

Luceafăr…. în axa astrală
Întâi mergător de spirit, aici
Frământă cuvântu-n peniță de aur
Sublim creator, în faptă de Faur!

Frumos literar, din izvor nesecat
Ne dai din belșug ca o hrană
Slăvită să fie trudirea supremă
De-a pururi și-n toată-ți vecia!

Din câmpul tău morfic, privești cu pios
Trecutul străbun, al neamului dacic
Popoare de roiuri celeste, inundă
Fantastic, Edenicul plai românesc!

În rangul înalt meritat
Simbiotic să stai cu Zamolxe
Și zeu tutelar să fii, peste noi toți
Acolo, ți-e locul cel vecinic!

LUMI PARALELE

Cu bună știință și credință
Vrei armonie-n jurul tău

Dar cineva mai cu putință
Translocă binele cu rău!

Te uluiești așa, deodată,
Când vezi că totul e ciudat!
Chiar ființa cea apropiată
Îți pune nervii la-ncercat.

Trăim în planuri diferite
În tot ce e spiritual,
Reverberații, stări cumplite
Îți adâncesc acest amar!

O, Doamne- Dumnezeul nostru
De ce ne-ai diferit, așa?!
Că viața noastră nu-i căpăstru
În care să trăim…..cumva!

DE POLITICA

Aș vrea să primești,  zicerea mea,
Dacă pretinzi că te-ai născut
Dintr - un aluat…. atenian.
De multe ori, se vorbește urât despre tine,
Dar, mă încăpățânez, să te văd ,,măreața Agorei”
Spulberând toate peiorațiile,
Punând condiția, să fii, MORALĂ APLICATĂ!
Hrănindu-te, cu seva principiilor sănătoase, 
Cu știința slujirii în durabil a Măriei sale OMUL,
A lucrului chibzuit în și pentru CETATE.
Ruptă total de cultul perfid și obscur al personalității

Gheorghe OANCEA
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Să te iubim în slăvirea cea mai smerită
Pentru rânduiala majoră social - creștină
Din care vor radia branduri identitare
Ce vor întări aura energetică a NAȚIEI PURE.
Și dacă vei avea tot timpul această funcție liturgică,
Nimeni nu va mai ieși din canoanele tale -
Dătătoare de viață, trăinicie, armonie, iubire…
Întocmai, ca într-o regenerare cosmică.

EXPECTAȚIE

Gândurile-griji au pus stăpânire definitivă în materia
mea; 
Diageneza internă  bate ritmuri  involute  
Primesc ultime vibrații energetice din spațiu,
Cuante – impulsuri  ale creației primordiale.

Toate circuitele fiziologice ale eului
Sunt vămuite de  matricea unor trudiri;
Îmi amintesc de multele rânduieli și vâltori ale
vieții…
Amprentele reprezintă decontul.
Toată această stare mental-fizică, în anii tinereții
Și a rostului meu social,
Își devora trăirile existențiale în felurimi 
transtrecute:
Firești,  tulburi, aproape liniar, ori mareic…
Acum, TOTUL,  joacă altfel cu mine, în chimia 
heliului
Spunându-mi: „Ești cenușă cosmică,
Fiecare are cât datul său de la Creator,
Pregătește-te pentru repaosul vecinic – 
Întoarcerea în chaos!”.

DOCTORUL DIN MINE

În viața fiecărui om, oricât ar fi de tare,
Își face loc într-un cotlon o boală…oarecare
Și cum plutești în barca vieții, cu bune și cu rele,
Poți fi lovit de valuri triste, când nu te-aștepți, la cele!
Un prieten drag, cu sfat divin, trimisa-mi poezie
Și-am înturnat în eul meu, această rit-rimie:
,,Pelerini prin lume între nu și da

Fiecare suflet  are rana sa !
Fii cu gânduri bune și să crezi mereu
Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu!”
Prin spitale multe, oamenii perindă
Căutând cu patimi ziua cea smerită
Clipa vindecării, de dureri exprese
În cântări alese, peste timp reverse.
Dumnezeul nostru, când ne-a zămislit,
În chimie pură ne-a blagoslovit!
Pe parcursul vieții, însă noi uităm
Mecanismul vieții în ritmul suprem!
Ia, de la natură, suflete curat!
Tot ce-ți face bine, fără de păcat!
Mai există boală și pur naturală
Ca-i făcut exces.. așa, dintr-o fală!
Dar vorba-nțeleaptă trecută prin fapte
Spune clar, măi frate: „Cui pe cui se scoate!”
De-ai gândi așa, ar fi mult mai bine
Și-ar lucra sfințit chimia din tine:
„Fii cu gânduri bune și să crezi mereu
Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu!”

Grigore Carată
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Destin

Și privind în lungul zării,
Tremurând, suspin cu dor.
Val cu val pe luciul mării
Pescărușii trec în zbor.

Nu aștept o mângâiere,
Doar o clipă de răstimp.
De ce oare a lumii vrere
Nu m-alină cu-al ei timp?

De ce-mi spune acum soarta
Că am un destin de vulturi,
Eu ii spun că dor mă poartă
Peste zborul alb de fluturi.

Nu aștept să vii la mine ,
Nu aștept să întinzi mâna.
Gânduri ce nu-mi sunt străine
Îmi închid în pleoape luna.

Rugăciunea de seară

Când seara bate-n geamuri și gândul mi-e departe,
Când sufletu-mi  se zbate în zborul frânt pe cruci,
Aștept cu-nfrigurare,o clipă ne desparte
Si pentru vesnicie, un semn aș vrea să-mi faci.

Tu-mi dai putere, Doamne, când sufletu-i pierdut,
Să răstorn munții și ape în izvoare să întorc.
Dac-un sfârșit de viață e noul  început,
De ce din ochiul blând o lacrimă o storc?

Iubirea Ta o caut, mă doare nepăsarea
Și mă-nfior la gândul că am uitat să-ți cer
Să fii cu mine, Doamne, în astă lume mare,
Să-mi dai înțelepciune, e tot ce-acuma sper!

Tu-mi ierți orice greșeală și orice gest pripit,
Mă faci să-Ți simt iubirea când cred că sunt pierdut,
Dureri,necazuri,griji, Tu mi le-ai risipit
Și  m-ai purtat pe umeri atunci când am căzut.

Să-Ți mulțumesc cu vorbe, e poate prea puțin!
Acum genunchiul, Doamne, îl plec și mă închin.
Recunoștința mea se-nalță către tine
Iar harul Tău ceresc revarsă-l peste mine!

Nimic despre fericire

Am făcut din praf de stele
Un mănunchi să-ți fiu pe plac.
Cufundată-n gânduri grele,
Ascult greierii cum tac.

Nu-ncerca să-mi spui, iubite,
C-amintirile nu dor!
Ferecând în lanțuri grele
Sufletul cu un zăvor.

Eu te-ascult zâmbind cuminte,
Zac în mine și mă zbat
Și încerc fără cuvinte
S-ascult vântul mâniat.

Ochii tăi sclipesc în verde,
Vești stau ferecate-n plicuri
Nime-acum nu ne mai vede
Noi ne spunem dulci nimicuri.

Și dacă va fi să-mi fie
Moartea grea si apăsată,
Lasă-mi sufletu-mi să-nvie,
Pentru tine înc-o dată.

Tu privești departe-n zare
Picuri grei se zbat în geam.
Spune-mi tu,iubite, oare
N-ai văzut când eu plângeam?

Valeria hOGEA
(debut)
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Universitate

Examen de admitere.
Definiții. Teorme. Concepte. Probleme. Cărți.
Complex de inferioritate
Sau chiar și de superioritate.
Șezi în fund și scrie!
Cursuri. Seminarii.
Profesori și colegi de suferință. Prietenii.
Excursii. Cântece. Glume.
Bilbioteci. Librării. Cofetării.
Din cauza pădurii nu mai vedem copacii.
Sport, mâncare,
muncă și culcare.
Examene peste examene.
Prietenii.
Examen de Diplomă.

Morții

A venit Doamna cu Coasa.
Fiecare moare singur.
Eveniment natural, inevitabil. Toți murim.
La loc cu verdeață.
Stingere. Nimic nu mai există.
Mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul.
Oare am făcut destul Bine pe Pământ?
Ne răpești pe cei dragi!
Îl voi întâlni și îmbrățișa pe fiul meu iubit
Sau pe bunul meu tată
Pierduți și ei în negura veșniciei?
Le voi uita pe toate
Și toți mă vor uita.
Pierderea senzațiilor.
Dezintegrat pentru totdeauna.
Dezlegare.

Laurian COLCER
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Cu Dumnezeu la braț şi cu tine
cunună

Tăcuți îmbrățişați vibrăm în magie şi stele nevăzute, 
Chiar dacă aripa ta cu aripa mea se unesc frânte, 
Din a nopților flacără, iubirea vine cu o adiere,
În eternul privirii este reală, este fagure cu miere.
Şi-am respirat amor în acelaşi colț de rai, 
Când în imensa povară mă iubeai păr bălai,
Aşa cum o scriu poeții, aşa cum admiri zidul cetății,
În adâncul de iubire până în fruntea vieții.
Cu luna în plete regăsindu-ne în memorialul durerii, 
Ne-am menținut privirea mereu în pâinea tăcerii, 
Şi mi-am făcut culcuş în buzunarul inimii tale, 
În realitatea vieții, în disperarea visului care un
moare.
Căci iubirea mi-e soață într-o lume nebună,
Cu Dumnezeu la braț şi cu tine cunună.

Iubirea ce curge divin

Miroase a vară învelită în iz de soare şi flori,
Miroase a gând chinuit trezind fiori,
Miroase a doruri ce ritmic curg plânse,
Când inimile noastre de crin roşesc străpunse.
Între dorul tău şi dorul meu, se oglindeşte sufletul în ape,
În hamac de stele te aşteaptă pe scări, aici aproape,
Eu simple călător privesc cum destinul învinge,
Prin nopți de vară reci, cad flori de tei prelinse.
Ele vin cu chemare aurită ce geamătul înalță,
Căci dorul e prea mare, a întrecut cea mai dulce
prefață,
Şi vin şi îți desenez suav iubirea revărsată,
îmbobocită,
Să te respir odată cu lumina, în această eră rătăcită.
Prin apele-n ruină, doar tu mi-ai pus soare pe pleoape,
Pe drumul abisal fără culoare, fără savoare,

Doar inima ta zbătută vibrează cu ecoul râsului meu,
În suspinul paşilor tăi, avem iubirea ce curge divin
mereu.

Sunt doar un om

Sunt doar un om într-o lume fără scăpare,
Ca un bulgăre comic în tot ce s-a comis,
Cu defecte, cu decență, prin pretinsa evadare,
Trăind efemer în nesațul de culori prescris.
Şi o spun cu inima prăbuşită în tot acest abis,
Considerând pământul între Infern si Paradis,
Cu grijă şi cu teamă de omul rău, necredincios,
Mă opresc din drum să m-odihnesc evlavios.
Căci omul bun, plecat prin fulgere si ploaie,
Poverile aruncate la întâmplare îl îndoaie,
Şi-mi este ciudă că n-am reuşit zâmbind,
Să-l întorc din drum, iubind.

Iubire şi adevăr

Voi scrie adevăr cu degetele frânte,
Cu maci, cu spini, cu vorbe sfinte,
Tot raiul să se adune în poem la mine,
Şi poate întreaga lume va deveni minune.
Îmi curge iubirea uşor prin vene,
Să iert, să pot să evadez din falsa lume,
Să împart lumina şi focul inimii cu fapte,
Ca-ntr-o pildă de poveste, 
Doar cu-adevărurile-adevărate.
Din realitate şi iubire îmi fac potecă în vers,
În durerea din Univers nu vreau să mă aşez,
Neg minciuna şi în contrastul ei mă zidesc,
La poarta deschisă a cerului mă spovedesc!
Cu credință pun iubirea la rang de adevăr,
Să nu poată fi mânjită de niciun muritor!

Mirela  NECULA
(Buzău)
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MIJLOCIRE PENTRU RAI

Spală, Doamne, cu mirsina,
Neamul nostru credincios,
Că în toţi intrat-a vina
Şi păcatul pân’ la os.

Sufletul ne e subţire,
Ca de un păianjen fir;
Avem dor de nemurire,
Dar greşelii îi dăm bir.

Şi, smuciţi de vijelia
Grijilor de peste zi,
Înspre cer ni-i drumeţia,
Pe cărări de har pustii, 

Căci în pâcla neguroasă,
În văz nu e limpeziş,
Inima, o tânguioasă
Casă făr-acoperiş.

Vino, Doamne, pe sprânceana
Unui alb şi umed nor
Şi ne oblojeşte rana
Şi aleanul plângător,

Dă-ne-o rază de credinţă
Din arzându-l diadem,
Îndoită stăruinţă,
În al vieţii rar goblen.

Cuvioasă feciorie,
Gândului arhistrateg
Şi o clipă de vecie,
Mare cât un rai întreg…

PACEA INIMII

Cine-n viaţă se oşteşte,
Pe păcat îl biruieşte;
Cine priveghează bine,
De Iisus Hristos se ţine.

Zece vieţi de aş trăi,
Cu Hristos m-aş înfrăţi;
Că de jugul greu m-apasă,
Mă ridică, nu mă lasă.

Că de crucea grea îmi pare,
Întăreşte-a mea spinare
Şi-mi întinde mâna Lui,
Când am suflet amărui.

Să alerg după averi?
Bogăţie? – Neplăceri;
N-am văzut unul când moare,
Să ia-n ladă tot ce are.

Să mă cert cu al meu frate,
Pentru lucruri măsurate?
De la suflet de-l alung,
Mâine moare şi-o să-l plâng.

Vreau în inimă să ţin
Pacea frunzei de măslin,
Că făcui destule rele,
Să mai fac alte ca ele.

Iar pe cel de lângă mine,
Să-l vorbesc numai de bine;
Să ne înfrăţim cu toţii
Şi cu viii şi cu morţii.

Că-i păcat ca să nu fie
Îngerească armonie
Şi dorind averi năuci,
Să trăim ca nişte cuci...

Pr. Gabriel CONSTANTIN
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Nu știa sufletul meu

Nu știa sufletul meu, când umbla prin sanctuare
Și-n cetăți de gheață verde, culegea flori de lumină!
Nu știa că focul arde, nu numai în felinare,
Dar și în talpa în umblet prin pădurile de-arină

Și în mâna, care-n munți, pe stâncile-ncremenite,
Sculpta ca să prindă viață precum Phoenix din cenușă,
Versuri de amor și fluturi de mușchi verzi acoperite-n
Tămăduitoare liniști, străjeri păzind a lor ușă!

Nu știa sufletul meu, negustor de evantaie,
De ce iubesc eu pământul! Culegând flori de lumină
Semănam sămânța vieții, cerul și stropii de ploaie
Botezând apoi lăstarii, în cânt lin, de violină!

Nu știa sufletul meu că zborul spre nemurire
Este-al „animei” plămadă, aluat de fericire...
Nu știa sufletul meu!

(19 Mai, 2019, Slănic Moldova)

Să îmi țeși în pânză fină, libertăți
liniștitoare

În memoria tatălui meu!

Priponește, tată, norii, cu odgon din naufragii,
Leagă-i cu noduri de gheară de a cerului stinghie,
Fă-i în snopi cum grâul vara când e strâns de pe câmpie
Și nu-i lăsa să mă plouă, astăzi când ți-aduc omagii!

Dar nu vin la cimitir să-ți las flori de păpădie
Și nici iriși plini de rouă prelingând pe chip de fiică,
Dacă auzi cântu’ lirei înspre cer cum se ridică,

Este muzica-mi din versuri și parfumul din hârtie.

Mă rog să fiu prefăcută la ale tale picioare-n
Umbre sparte, sălcii, foșnet, și-n a Lunii mărturie
Să îți simt mândria, tată, cum naște din veșnicie
Și îmi țese-n pânză fină, libertăți liniștitoare!

Tu doar priponește norii cu odgon de fericire!
Nu-i lăsa nicicum să-mi ude darurile ce-o să-ți las,
Ți-s bucată cu bucată din trup, inima și-s glas,
Gândul meu ce îți vorbește, dor umblând în rătăcire...
Te rog, priponește norii și... arată-mi o lucire!

(06 Mai, 2019, Slănic Moldova)

da

am auzit
luna plângând
uitase să-şi despletească părul
în fața nopții trecute
lumina-i palidă
și dezolanta-i căldură
păreau
că aparțin altei lumi
picior de om nu ar fi călcat acel tărâm
aproape că nici mie
nu-mi mai miroase a toamnă
ultimu-i parfum
mă aruncă
în somnul adânc
mă poartă
în punctul cel mai îndepărtat de omenire
solitudine extremă
aerul îl văd mai limpede,
dar nu plâng

Ionica BANDRABUR VLAD
(Slănic Moldova)
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oui
J’ai entendu
la lune gémissant
elle avait oublié de se brosser les cheveux
devant la nuit avant
sa lumière pâle
et sa chaleur désolante
paraissaient
appartennantes à un autre monde
aucun pied d’homme n’aurait pas piétiné
cet endroit
presque ni moi
je ne sens plus l’automne
son dernier parfum
je me jette
dans le sommeil profond
il m’emporte
au point le plus éloigné de l’humanité
solitude extrême
je regarde l’air plus clair
mais je ne pleure pas

© Traducere in limba francezã, scriitor, profesor 
Mariana Bendou, membru al Ligii Scriitorilor

eu

femeie
mirodenie a pământului
purtătoare de îngeri
energie luminoasă
și
ispită bărbatului
eu
prima ființă ce a vorbit cu șarpele
construind
cuib și otravă dulce fericirii
în noaptea asta
mi-am unit trupul
cu umbra lunii
în marea ce se învolbura
la vederea verdelui ochilor mei
eu
Evă
poezie simultană
existență nesfârșită
totuși efemeridă

(16 Iunie, 2019, Sulina)

Privește înapoi
(Rondel)

De umbre s-au golit pereții,
Din grinzi ți-au dispărut bătrânii cari!
Își leagănă frunzele doi arțari,
Chemând în foșnet toți poeții,

Să-ți cânte versu-n vălul ceții,
În muzica celor mai buni scripcari!
De umbre s-au golit pereții,
Din grinzi ți-au dispărut bătrânii cari!

Siberii își topesc nămeții,
Baikalu-ți face stradă spre ghețari,
Să faci pereche celor solitari,
Ard lumânările tristeții...

De umbre s-au golit pereții!
(27 Mai, 2019, Slănic Moldova)

Omule!
(Rondel)

Azi, te rog să nu faci zgomot!
Un copil își ‘nalță zmeul,
Către cer, spre curcubeul
Ieșit după ploaia-n ropot!

Doar bătăile de clopot
Se aud și alizeul...!
Azi, te rog să nu faci zgomot,
Un copil își ‘nalță zmeul!

Inima-i ca râu-n clocot
Vrând s-atingă apogeul,
Zâmbetul îi e trofeul
Râsul de-i va fi în hohot,

Azi, te rog să nu faci zgomot!
(09 Mai, 2019, Slănic Moldova)
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AMOR VINCIT OMNIA

adus de-un val danubian de sentimente
în brațele orașului iubit de tei
sub un cer întreg de stele norocoase
printre emoții de crisalidă
am descoperit virtuțile apei
sufletul meu e-o mașină
pe care o alimentez cu visuri
AMOR VINCIT OMNIA
mama m-a învățat prima poezie
de la tata am moștenit politețea regilor
sunt înrudit zodiacal cu Petre Rău
și asta am luat-o ca pe primul premiu literar
primind o pereche de aripi diamantine
pentru sublimul zbor albastru
printre versurile-mi cu parfum de iubire
și cu tinerețea tatuată pe gleznă   
în destinul pe care mi l-am ales
sufletul e cea mai citită carte
iar iubirea e scrisă mereu cu majuscule.

BĂRBAȚII CARE IUBESC PREA
MULT

au singurătățile lor
le surâde toamna-n calendar
deși în sufletele lor e primăvară
ochii – magneți de vise
știu întotdeauna să se facă remarcați
sărutul pe frunte nu e mai prejos
putând să creeze infuzii de lumină
glasul lor îmbrățișează inimi desculțe
pe care le încalță cu tandrețe
în povești cu glazură de iubire

în pofida unei aure de mister

visele nu le rămân niciodată nemângâiate
pentru ei fericirea vine iubind
o dată de două ori de „n” ori
aceeași minune aceeași femeie
cu abnegație
cu mai mult patos
cu mai multă imaginație
necunoscând o dorință mai puternică
decât dorința de dragoste împărtășită.

DEZAMĂGIREA TRĂIEŞTE
O ZI

Săptămâna debutează cu
povești de zahăr ars care
nu au ajuns la destinație
aseară,
parfumul lor a rămas
încurcat în buclele mele
cu pași feminini
acum,
trebuie să mă hotărăsc
în ce ținută voi întâmpina
noul dar al vieții
din garderoba sentimentelor
primul care îmi dă „Bună dimineața!”
este zâmbetul – haina
ce nu se va demoda niciodată
speranța intră brusc în camera mea
îmi spune că m-a căutat toată noaptea
speriată c-o voi uita definitiv
în buzunarul cămășii
pătate de minciună
a fostei iubite
umorul mă convinge că
se asortează perfect cu zâmbetul
speranța îi vine ca turnată credinței
cățelul se gudură

Sebastian  GOLOMOZ
(Tecuci)
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printre picioarele mele
vrând parcă să mă atenționeze
să nu ies pe ușă descălțat
unde o fi văzut el
porumbei în pantofi?

SĂ NU SUBESTIMĂM VISĂTORII

Indiscretă, inima
mi-a răsfoit cărțile
în văzul tuturor
fiind decisă să descopere
cel mai frumos poem de iubire
ochii naivi au intrat în jocul ei
înlăturând voalul de litere
de pe portretul angelic al muzei
și chipul meu a devenit un ring
pe care zâmbetele dansau tango
între timp, degetele lucide 
au îmbrățișat stiloul și s-au destăinuit hârtiei
prea multe visuri mor în colivii
suspendate între acum și mâine
imposibilul nu e decât un pansament verbal
cu (d)efecte secundare
să nu subestimăm visătorii – 
rândunici-de-mare într-o permanentă 
escapadă îndrăzneață – 
întotdeauna, fereastra pentru primul zbor
a fost imaginația.

BIBLIOTERAPIE

iubesc atât de mult libertatea
și totuși aș fi cel mai fericit
prizonier în gândurile tale
iubesc atât de mult oamenii
și totuși sunt clipe în care
mă las cu plăcere cucerit
de sin-gu-ră-ta-te
iubesc atât de mult viața
chiar dacă uneori
nu-i văd rostul
în lipsa acută a iubirii
nu o dată inima mea
a fost alergică
în fața cotidianului malițios
și nu o dată am reușit
să-mi resuscitez visurile
în intimitatea primei iubiri
da, cititul provoacă dependență

și nu cunosc un hobby
mai nobil ca acesta.

PANTOMIMĂ

în lumina lacrimilor femeii
ia naştere remuşcarea bărbatului
în oala sub presiune a sentimentelor
dragostea dă în clocot
plumbul nehotărârii cade secerat
de arcul lui Cupidon
sufletul lui înaripat ameţeşte
în labirintul cuvintelor
şi printr-o ultimă bătaie de aripă
se aşază în palma ei

valsul pleoapelor îi demachiază indiferenţa
focul buzelor nu poate trece neobservat
chiar dacă arde mocnit
e la mintea cocoşului că
inimile lor vorbesc aceeaşi limbă
sau că ochii le tânjesc
după aceleaşi vise.

EU NU NEGOCIEZ 
SENTIMENTE

nu mă atinge nici măcar
imaturitatea geloziei
iubirea mea e un ocean
în care înoată
o singură sirenă
purtând pe urme
briza sufletului meu
viața mea e
un trandafir ce ascunde
sub fiecare petală
un vis uneori încercat
de spinii lipsiți de scrupule
și peștii au lacrimile lor
dar credința m-a însoțit
la fiecare întâlnire cu abisul
ajutându-mă să ies învingător
chiar și cu prețul singurătății –
n-am niciun cui împotriva ei
uneori chiar îi simt lipsa –
nu sufăr nici de tanatofobie
așadar ce-ar fi mai frumos decât
să mor pierdut
în paradisul promis
de ochii tăi?
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Lasă-mi timp 

Inima mă doare...
Nu cred în cuvinte,
e doar un sfârșit 
de început... cu lacrimi
și zâmbete, lumânări 
și flori!
Înainte să pleci 
învață-mi inima să tacă,
să nu plângă...
Dragostea e prea mult
pentru ea!
Dar pentru tine?...

Tu știi!... minciuna, ca și
dragostea, doare..
Vreau să merg într-o lume
departe de tine,
doar frunze și abur,
umbre si vise...
unde iubirea nu doare
și inima nu plânge!
Lasă-mă să găsesc,
fără tine, locul fericirii
și apoi îți voi spune 
dacă inima mea doare!

Caută-mă!

Mă trezesc cu căldura
trupului tău și timpul
se oprește...
Întind mâna să-ți mângâi 
locul, dar nu mai este nimic
din ce-ar putea să fie...
stau și ascult inima cum
plânge și norii se strâng,

ca o carte cu file ude
pe un suport de lemn.
Sunt între vis și realitate...
când ciripitul încetează
și pomii sunt goi,
când ochii visează
și teama m-apasă,
sunt singură printre 
valuri și dor, printre 
pietre și noroi...
Și atunci te chem pe tine, 
prietenul meu să m-ajuți!
Să mă cauți printre zăpezi
și frunze înghețate,
printre lumi îndepărtate
și iubiri pierdute...
Vrei să fii prietenul meu?
Atunci...caută-mă!

Parodie

Sunt cafeaua ta 
de dimineață...
cu aromă de iubit,
care-ți răscolește mintea
și o bei fără să știi!

Vreau s-o guști, 
să sorbi încet,
e fierbinte si e bună
cu aromă de nectar 
ai să vrei si mâine... una!

Hai, cafeaua ta e gata!
nu uita s-o bei când pleci...
Lasă ușa încuiată
când te-ntorci să mă găsești!

Un colț de paradis

Tu ești povestea de iubire,
Miracolul din paradis,
Se zvârcolește vântul iarna
Iar fulgii plâng și povestesc.

Tu ești oracolul cu file
În care am scris iubirea noastră,
Las fulgii ca să zboare liberi
Spre colțul ales... ca paradis!

Spre asfințit când ziua pleacă
Și-amurgul pare-un început
Sclipiri de umbre se așază
Peste iubirea ca un vis!

Mă cert cu luna și cu vântul,
Opresc al fulgilor eter,
Tu printre miile de vise 
Ești colțul meu de paradis!

Te aștept 

Te aștept la un ceai...
Vei veni cu o floare
și multe cuvinte.
Le primesc cu plăcere
și le-așez într-o glastră,
Să ne fie iubirea
sub privirile noastre!

Îți voi da din pocalul
promisiunilor nopții,
Să guști vinul dorinței
ce te-atinge în șoapte...

Miriam  Nadia  DĂBĂU
(Franța)
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Mă vei duce la lună
să-mi frângi dorul 
de tine și m-aduci 
pe o scară de argint 
și miresme...să nu uit
că iubirea de noapte
nu e  rece... e fierbinte!

Gânduri de iubire

Viața mea e melodia iubirii...
Vreau să dansez cu tine
pe ritmul mandolinelor
și să mā joc cu soarele și ploaia, 
razele să-mi spună
că tu ești dragostea mea...

Vino, iubite! și dansează,
iubirea e un dar...
Când nu înțeleg sensul ei,
tu mă ajuți să fiu
cel mai frumos cadou.
Și cerul albastru ne cheamă
să privim stele în miez de noapte, 
sunt frumoase...
Tu mă cuprinzi în brațe
și simt căldura inimii tale...

Nu regret nimic!..
dragostea e prețioasă 
și muzica se pierde 
în labirintul gândurilor
noastre...
Nu-ți fie teamă, iubite!
învață-mă să citesc
gândurile tale ca o poveste!

Nu cred...

De ce frământările 
îmi chinuie trupul
și dorințele mă străpung?
Vreau să aleg destinul,
deși nu cred în el!

Cred, zilei, răsăritul
Și, nopților, apusul,
Cred, fulgilor de nea,
ce-și schimbă forma
când ating pământul!

Dar nu cred în iubirea
ce poartă stigmatul
frunzelor albastre
și-a razelor ce plâng
când ești departe...

Poți să atingi un vis 
sau vântul să-l mângâi...
fără să-i cunosc chipul,
doar glasul?

De ce-ai lăsat iubirea?

Nu faci decât să ucizi
iubirea,
ca o pasăre rănită
ce-și frânge aripile
si piciorul e prins în laț,
așa ești tu în clepsidra
timpului rămas!

Ești Proust cu uitarea,
ești Shakespeare cu
tăcerea,
ești Baudelaire cu
iubirea,
ești Bacovia cu șoapte
și Blaga cu raze de soare!

De ce pasărea moare
și rana e incurabilă?
Poate uitarea lui Proust
o salvează?
Poate tăcerea lui Shakespeare ?
Și Hamlet ar vorbi  în fata
iubirii...
Și toamna lui Bacovia
ar plânge...
Și razele de soare ale lui
Blaga ar zâmbi ...
Dacă tu...nu ai lăsa iubirea
să moară!
De ce?...

Uitarea

Cineva a lăsat o carte,
Sunt filele vieții de drum
Cu bune, cu rele, cu soare,
Cu frunze căzute în drum.
Aceeași carte o scriu și o las 

Cu pagini uitate pe foi,
Din calendarul vieții purtate
În labirintul de ploi și de nori.
Și dacă acel cineva plânge
Sub bolta-nstelată a uitării,
E rodul iubirii eterne
Cea rămas în inimi pierdute!

Cântă-mi, cobzare!

Cântă-mi un cântec, 
cobzare,
O poveste despre noi,
Pe strunele tale alese,
E doar iarnă ca-n 
sufletul gol!

Cântă-mi melodia,
cobzare,
O poveste de-amor
Pe strunele tale
se simte, toată
durerea ce-o porți!

Mai cântă-mi 
o strofă
și bea un pahar,
amintirea să curgă
în sufletele noastre,
ca vinul rubiniu 
din pocal!

Înveselește-mă-n 
cânt,
nostalgia o lasă,
Pe strunele tale
bătrâne
Iubire se simte! 

Deci cântă, cobzare,
Un cântec de-amor,
O dragoste mare 
uitată de toți,
E dragostea sublimă!
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SPERANŢĂ

Bat clopotele, se prelinge
Ecoul lor în ziua clară
Spre dealul verde unde ninge
Peste păşuni seva solară...

Bat clopotele a-nălţare,
Îngăduind spre cer o scară
Speranţei noastre roditoare
Călăuzind-o cu sfială.

Bat clopotele şi adună
Sfinţenia luminii noastre
Pe masa zilei în cunună
De spice-suflete albastre.

PE STRADA EMINESCU

Se-ntrec în adieri catifelate
De flori, un tei şi blândul caprifoi,
Lăsându-le în falduri amândoi
Grelele-arome pe-nnoptate,

Se-amestecă cu aerul albastru
De umbrele acelor ce-au trecut,
Sau de la nori pe care i-a cernut
Luna prin vălul ei sihastru.

Mieros, se-ncolăcesc pe trupuri
Încetinindu-le purtarea,
Nelămurit îmbibând starea
Cu lâncezelile în gânduri.

Ce greu şi dulce li-i mirosul
Purtând virtuţi neabătute,
Chiar şi o clipă încăpute,
Pe strada unde-i liber versul.

SEARĂ DE IARNĂ 

Doar două culori mă-nconjoară,
Sunt albul şi griu-mpreună,
Doar două culori mă separă
De ziua ce stă să apună.
Mi-e bine alături de ele,
Peisajul e simplu şi viu,
De sus se adaugă noi stele 
Lăsând cerul trist şi pustiu.
În Mureş tresar felinare,
Răsfrângeri din malul opus,
Iscoade de gând călătoare
În lungul de mal spre apus.
O boare zbârcită-n mici valuri
Absoarbe tăcerile-adânc
Din noaptea prelinsă pe dealuri
Şi chipuri de sălcii ce plâng.

TAINA

Sunt trist. Tristeţe din adânc.
Cât din afară? Cât din mine?
Am strâns prea multe să mai plâng?
Sau oricât strâng sunt prea puţine.
De fiecare cruce-n ţintirim 
Se sprijină coroane de tristeţe.
E sufletul acelor ce-i iubim
Sau neputinţa noastră-n alte feţe
De-ai mai privi, de-ai mângâia,
De-a le-auzi glasul, iubirea,
Sfâşietoare-a constata
Cât de brutală-i despărţirea.
Eşti trist? Tăcerea absolută
Stă pavăză pe chipul tău,
Păstrându-ţi taina neştiută
Decât de bunul Dumnezeu.

Dorian MARCOCI 
(Târgu Mureș)
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FOTOGRAFIA

Când mi-ai pus mâinile pe suflet
Ai acordat la el o liră…
Trecutu-n tine doar respiră
Răpindu-mi gândul inocent.
Te ştiu din vise-ndepărtate
Când părul tău iubit de soare
Se-nfăşura cu vânt de mare,
Lăsându-ţi capul lin pe spate
Ca ochii mei să îţi dezmierde
Cu mângâieri profilul pur
Şi buzele fără cusur
Roşul sărut să îl conserve.
Ce luminos ţi-e trupul moale, 
Sedusele catifelări
Le ştiu din mii de-mbrăţişări
Când pregăteau iubirii cale...
................................................
Te ştiu, din praf chipu-ţi respiră
Fotografie din sipet,
Când mi-ai pus mâinile pe suflet
Ai acordat la el o liră.

CADOUL 

Ce linişte! Mai este-o zi din an.
Al câtelea? Îmi pare că ar spune
Din sus de Mureş cu deşertăciune
O întrupare-a timpului viclean.
Simt depărtarea dincolo de zare,
Mai sunt cu voi în visele tăcute
Când mă atingeţi trecător pe frunte
Şi doar tresar la câte o-ntrebare...
Luciri compun în apa mohorâtă
Frânturi de chipuri încercând să iasă,
Cu despărţirea sufletu-mi apasă
Într-o mărturisire-nchipuită.
E linişte, numai o zi din an 
A mai rămas lăsând atâtea-n urmă
Şi-oricât mă costă am păstrat-o. Sumă 
Într-un cadou fragil de porţelan
DRUMUL DORULUI 
Ninsoarea-i deasă. Sunet sacadat
Al paşilor rămâne-n urmă,
În faţă doar omătul frământat
De umbrele în care vântul scurmă
Şi plopii, mături stând înţepenite
În cerul aspru de zăpadă
Din care noaptea cu luare-aminte
Încearcă primii paşi de promenadă
Filtrând lumini ce străjuiesc tăcute
Spre digul depănat pân’ la Sântana,

Unde ghicite case fac o punte
A dorului care îşi caută vama.

AŞ VREA

Cât alb! Doamne cât alb!
Cu gândul meu întruna
Doar din privire calc
Să nu-i tulbur lumina.
Cât alb! Oare în suflet
Cât ar putea să intre?
Cum să cuprind concret,
Ce simt, doar în cuvinte?
Şi cum m-ademeneşte!
Din dorul răvăşit
Speranţa iscodeşte
Dorindu-mă-mplinit.
Şi-aş vrea să-mi împart gândul
Zâmbind pe chipul tău
Şi să-i păstrez tot albul
Aşa cum ştiu doar eu.

PE NOTE ALBE

Pe note albe iarna scrie-o simfonie
Se pleacă cerul de emoţionat
Bisând orchestra care a legat 
Pământ şi aer într-o armonie.

Se detaşează de pe portativ 
Notele albe în game de gheaţă,
Simţi răsuflarea lor rece pe faţă
Şi-o bucurie ca un laitmotiv.

Doar paşi-adună aspre remuşcări
În scârţâit cu umilinţă
Pe neaua, fără rea credinţă
Şi-nşiră note care pier. 

MAGIE 

V-au răvăşit prea desele-opintiri?
Când am deschis fereastra aţi intrat
Parcă buimaci din aerul curat
Şi libertatea fără-mpotriviri
Fulgi mari şi mici cu trupul cristalin,
Privirile-mi vă-ntâmpinau pe rând
Cum apăreaţi şi dispăreaţi purtând
Câte-o secundă pentru un destin.
Aerul cald şi rece frământat 
Îmi anima trăirile-amorţite
Cuprinse de un dor pe nesimţite
Într-o magie-a gândului curat.
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Un leac pentru dor

Tu, care ești stăpân peste toate,
prescrie-mi, te rog, un leac
pentru dor,
nu mă lăsa să mor,
în plânsul ce se zbate, la marginea
privirii.

Acoperă-mi sufletul cu iarbă
și flori,

și-n fiecare rană mai sădește
un pridvor însorit,

nu mă lăsa nedumerit,
când viața se împarte între
somnul

de azi și tăcerea din ape.

Tu, care știi să-mi aduni răsuflarea
din sânge,
prescrie-mi, te rog, fântâni
cu apă lină
și vino de-mi alină,
visarea cea din urmă, iubirea
ne-nțeleasă,

făptura mea de fum,
tânjind să te-ntâlnească.

Tu, care ești stăpân peste toate,
așază-mi o noapte înstelată
între ruga aprinsă și ultimul cântec
al păsării spin.

Târziu, îngândurat, în liniști mă-nfășor.
În sălașul meu de taină, nu-mi mai trimite dor,
nu-mi mai trimite...
Sunet albastru peste ape

Lasă-mă să te cuprind
în palme
infinire
să curgă sângele-mi albastru
peste toate
să cresc lângă ape
salcie sfioasă
născută din privirea ta
candidă.

Lasă-mă să te cuprind
în suflet ca pe-un cântec
şi sunetele
să-mi devină
lacrimă albastră
peste ape
şi din toate
să-ţi aleg nemărginirea
ca loc de odihnă
şi casă.
Singurătăţi delirante

Tu semeni cu o pasăre bolnavă,
dragul meu visător.

Te-ai încăierat cu mulţimea
de vorbe

şi fiecare zi a devenit o ocară,
un drum cu metafore furtunoase,
decor  dezolant, într-o viaţă 
abuzată
de singurătăţi delirante.

Cu siguranţă, n-ai trăit 
până la sânge
cruciada verbelor extaziate,
asaltate de înverzirea timpurie
a tăcutelor  îngenuncheri.
Sunt nopţi zădărnicite,
când rătăceşti prin nebuloasa  unui

Valentina  BECART
(Pașcani)
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fragment filozofic,
şi ai impresia că suspină însuşi 
Dumnezeu, 

– încrucişâdu-şi braţele a lehamite
universală.

Tu semeni cu o corabie prăduită,
dragul meu visător.
Ai traversat printre iceberguri
de gânduri

şi fiecare vâslire, pe oceanul 
de poeme,
ce-au încăierat întreaga simţire,-
îţi flutură prin faţa ochilor
acelaşi ţărm sugrumat de naufragii,
de strigătul lui Munch, o pânză
ca o cicatrice,

în mulţimea zgomotoasă,
zgomotoasă...
Îţi scriu, de dor...

Îţi scriu, de dor, în iarna asta
ce-şi aşterne somnul alb
lângă visare.

E viscol în fiecare ticăit al orei,
în fiecare zbatere de pleoapă,
e-o blândă renunţare.
Ce albă-i aşteptarea, când nopţile
se-adună la poveşti,
când stelele înduioşate
te caută... să-ţi ducă veşti.

Îţi scriu de dragoste
(a câta oară),
în iarna asta cuibărită-n suflet.
De-ai vrea să vii, voi sta de veghe
cum doar zăpezile o ştiu
şi cum – luminile de pază –, 
în suflet rătăcit,
în nopţile senine – se strecoară.

E viscol în fiecare gând,
în fiecare oră de-aşteptare.
Eu povestesc  iernaticilor flăcări
despre tine
şi ele îngână într-un târziu:
„ sunt semne ale iubirii pe neaua
din cărare,
sunt semne”...
Adună-mă dintre cuvinte

Aleargă-mă printre cuvinte,

Dalma,
ca printr-un lan de grâu
abia-nverzit;
să simt cum tremură silaba
ce-o rostesc

şi cum se-ngână greierii,
de- a valma.

Aşteaptă-mă la capăt de-ntrebare,
cum ramurile spre rodire
se grăbesc,
să mă-nuntesc cu iarba din răzoare
şi versuri albe, – lunii să-i şoptesc.
Adună-mă dintre cuvinte,
seara,
când toate stelele ies la fereşti.

De mă cuprinde dorul,
să mă’nrudesc cu slova
neîmblânzită

şi caii nopţii să-i păzesc,
lângă fântâna însingurată,
ce-şi leagănă la sân, – izvorul.

Veghează-mi somnul

Veghează-mi somnul
şi zăpada aşternută peste gânduri.
Doar la răscruci mai bântuie vântul
ca un amant prigonit - 
Ce linişte blândă coboară
în adâncuri
când scânteieri de taină se ivesc
în respirarea ultimei secunde.

Îmbrăţişează-mi visul
şi tresărirea fulgilor
de-argint

ce se desprind de tâmplă.
Pe străzile pustii se plimbă 
iarna
ca o amintire destrămată.
Ce oarbă-i dragostea
în sângele

dezlănţuit  şi troienit de neguri.

Doar clopotele nopţii 
mai sfâşie cerul
doar vrăjitoarele mai hohotesc
în turn

când avalanşe de iluzii se înfiripă
între suspin  şi viscolita aşteptare,
aşteptare...
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TE SCUTURAI ÎNCET,
DIN FRUCTUL UD AL DRAGOSTEI

Te așteptam cu fiecare sărut,
așteptam azurul în care fulgerau
efigiile noastre, mă orbeau, erau 
strivite de cuvinte și alergai prin
ploaie, spre singurul suflet, care
te-așteaptă, scădeau surâzând,
scoicile mici pe boabele de nisip,
era frig, te ascultam singur, erai
undeva, unde te-ngenuncheau
curcubeiele, te scuturai încet, din
fructul ud al dragostei, te renășteai
sub sălciile obosite de violet și alb,
îmi aduc aminte, când îți trimiteam
scrisori pline cu petale de trandafiri,
în ele atârna cenușa sorbită de iubirea
mea, alungai frigul din ele, roșeam când 
îți auzeam pașii, sunând prin arșița din
proaspăta intimidate, ne opream să ne
odihnim în fertilizata migrație a iubirii,
mă așteptai mereu pe țărmul gol, unde 
timpul trecea mult mai greoi, aveai apă
pe sâni și genunchii plini de nisipul moale,
erai pătrunsă de înecatele mele chemări,
era o atingere dezghețată sau, poate, țâțele 
ți se clătinau sub rochia nemișcată din ochii mei.

Trandafir  SÂMPETRU
(Buzău)
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Ce e dragostea ?

Fiecare poate spune
Ce înseamnă pentru sine
Dragostea ce nu apune
Ci se-neacă în destine .
Pentru unii e minune
Zbor c-o singură aripă
Tot ce poate să te-adune
Când în suflet dorul țipă .
Pentru alții e doar iarbă
Care crește la-ntâmplare
Ce-ar vrea vitele s-o soarbă
Pentru a lor desfătare .
Unii cred că e-mplinire
Bucuria fără margini
Rai din care n-ai ieșire
Visele ascunse-n pagini .
Alții n-o văd cu ochi buni
O hulesc și-o dau uitării
Ce mai poți atunci s-aduni
Când vin clipele-nserării .
Unii oameni cred iubirea
O fantasmă ce apare
Dar nu-i înțeleg menirea
Și ea iute-atunci dispare .
Eu văd dragostea o floare
Care trebuie-ngrijită
Cu migală și răbdare
Atunci viața-i împlinită .
Totul este rânduit
Nimic nu-i la întâmplare
Când nu ai de dăruit
Vei simți cum totul doare .
Dragostea este dorința
De a împărți la doi
De a oferi speranța
Vieții pentru amândoi .

Acasă

Acasă-i locul unde gândul
Se-ntoarce zi de zi sfios
Rătăcit or simțind imboldul
Alintului melodios .

Acasă-s brațele în care
Adormi chiar de e furtună
Tot ce-i rău pe loc dispare
Și simți ce-nseamnă împreună .

Acasă-s ochii calzi și blânzi
În care te-oglindești în voie
E  privirea în care te afunzi,
Iubire, patimă, nevoie .

Acasă-i zâmbetul ce curge
Izvor de veșnică-mpăcare
E împlinirea care șterge
O lacrimă de supărare .

Acasă e-un cuvânt ce-alină
Ce mângâie și liniștește
Când șoapte picură-n surdină
Iar dorul leacul își găsește .

Acasă-i locul unde ești
Și mă aștepți fără să-ți pese
Acolo-mi împletești povești
Cununi din clipe dese .

Acasă suntem tu și eu
Ființe într-un singur trup
Crâmpeie dintr-un curcubeu
Din care visele erup.

Lăcrămioara TEODORESCU
(Focșani)
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Albastrul…

Fantoma albastră în pană vibrează,
aprinde vidul, iscă absolutul creatorului.
Albul, resuscitat, paşte-n turma muzei
dor rumegat de-o nălucă pe-o geană.
Baciul, din fluier, spre sâmbră doineşte,
durerea-n albastru spre Tine se-adună
prin ierni şi-alte turme-nnoite-n tăceri,
aşteptând firul ierbii… tot zburdă…

Pariul...

Identităţile răstoarnă nimicul,
pe scântei ce materializează văzduhul
într-o taină săgetând jumătăţile.
Prin legendele inelare din inimi
ticăie suflul zorilor, pariat
în savoarea fructului spre
seminţiile raiului căutat,
pe aleea Golgotelor...

Scuza acarului

Simţiri dezlegate din ochiul Ziditorului
zugrăvind instantanee şoptite
pe umerii dilemelor, căutând scuza acarului
în triajul decalogului, spre scopuri…
Convertite genealogic prin serpentinele
canoanelor cu aura opaiţului,
rugile scribului pietruiesc
peroanele cuprinsului
spre jilţul îndurărilor…

Prin porii iubirii

Ochii-mi construiesc năluci
Pe splaiul gândirii, roata
Învârte mosoare-n soarta
Vis de doi, priviri străluci’...

Radiez spontan iubirea
Prin toţi porii, portative
Rima intră-n noi motive
Vis vibrând nemărginirea

Fluturi pâlpâind în pântec
Pe un ROGVAIV de flori
Suflet...zbatere-n fiori
Între taină şi descântec...

Toc cu inimă albastră

Toc cu inimă albastră
Rezervor ce lăcrimează
Dâră-n file spre-o fereastră
Gânduri, rânduri animează

Din azur, peniţa-nvie
Prin idei dansează lin
Sub coperţi, inima ştie
Că-i albastru din suspin

Toc cu inimă albastră
Uneltit de-un creator
Prinzi eternul în măiastră
Gând aşterni urmaşilor.

Valentina BALABAN 
(Brăila)
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Fus de stele

Fulger despicând albastru
Prin hăţiş de zări solare,
Privitor pe-un ghem de astru
Deşirat din Carul Mare.

Împletind la vieţi rebele
Regizate-n noi decoruri,
Creator pe-un fus de stele
Scene propagate-n doruri.

Nouri ce se sting în lacrimi
Templu, inimă prin timpuri,
Lutul ars, fitil din patimi,
Tună-n cer prezentu-n chipuri.

Mamă-Univers

Mamă, pântec în descântec,
Din iubiri spre zămisliri
Suflu-n inimă conspiri
Universuri prinse-n cântec.

Mamă-n misiuni divine,
Vieţii îi rodeşti prezentul
Naşti istorii, işti absentul,
Darul cerului prin tine.

Mamă, prezent unicat,
Din sublim în fii şi fiice
Creatoare din matrice,
Focul sacru-n lutul dat.

Mamă, luminând Lumini.
Terra...mama mamelor,
Candelă, nimbul icoanelor,
Untdelemn de mir închini.

Ai putea...

Ai putea să crezi, că eşti doar Lumină,
Ai putea să crezi, vina-i doar în tină,
Ai putea să crezi, că eşti templul sfânt,
Ai putea să crezi, vis eşti din cuvânt.

Ai putea să crezi, că-n divin trăieşti,

Ai putea să crezi, totu-i cum gândeşti,
Ai putea să crezi, că eşti un miracol,
Ai putea să crezi, zilele-s spectacol.

Sunt…

Sunt…miracol şi gând
Cerului dor în descânt,
Luminii altar de Timp
Locatar peste răstimp.

Sunt…cale din cuvânt
Inspirată-n har de vânt,
Zbor desprins din mamă,
Val umbrit prin vamă.

Sunt…adevăr plângând,
Viaţă-n cruce de pământ,
Misiuni din rimă-n rimă
Călătoare prin Lumină.

Timp magic

Pintenii inorogului potcoviţi
cu timp magic din morişca cuvintelor
ierarhizate din murmur străbun
pe geografia sentimentelor...
Ruga ridică praf de stele peste
cascada dorinţelor comprimate
în galopul minunilor şi-un tril
activat pe un suflet de copil.

În ascultare...

Sub dicteu, în ascultare
Căi vibrante-n aşteptare
Ludic gândul conectează
Animând pagini pe-o rază
Contemplând ideea-n rimă
Pe-un arcuş în pantomimă.
Deschid cerul şi pământul
Intră-n horă-n zbor cuvântul
Meditând... se-nalţă-n pană
Nimicul... deschide-o geană
Ciorne scrise-n ascultare
Rime curg prin calendare.
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ȘI TE ÎNTREB…

Dau hoardele străine năvală pe hotare
Şi-n plin război, măicuţă, e ţara românească
Bucată cu bucată, prin târguri, la-ntâmplare
Se vinde totul, astăzi, din vatra strămoşească

Pe străluciri funebre se dă la schimb mândria
Căruţele-s vândute pentru bolizi inerţi
N-o să ne ierte cerul că vindem România
Cum nici tu, maică dragă, nu cred c-o să ne ierţi

Copiii noştri-aleargă, flămânzi, prin zări străine
Împerechind iluzii, pierduţi de a lor ţară
Cu ochii plini de lacrimi muncesc pentru o pâine
Ce pare mult mai dulce, dar când o guşti e-amară

Şi te întreb, măicuţă, în ceasu-acesta greu
În care suntem, iată, robi chiar la noi acasă
S-aştept plin de speranţă în bunul Dumnezeu?
Sau să pornesc cu fraţii spre ziua luminoasă
În care vom fi iarăşi stăpâni pe-acest pământ
Încredinţaţi că ŢARA e dorul cel mai sfânt.

POTECI DE LUT

L-am întrebat pe înger într-o seară:
Atâţia nori de unde vin peste pământ?
Şi lacrimi ce se-adună peste ţară
Oare, cumva, de Domnul, hărăzite sunt?

Atâtea drumuri stinse, către stele,
Şi brazde-n care s-a uscat sămânţa
Poteci de lut ce s-au visat şosele
Şi zâmbete... doar în grădină la Săpânţa

Biserici impozante din granit
Strălucitoare doar pe dinafară
Nu reuşesc să mai adune infinit
Pe-altarele peceţilor de ceară.

Dar îngerul n-a vrut să îmi vorbească
Din ochiul drept a lăcrimat cu jale
Apoi, în zbor spre liniştea cerească
Parcă-mi şopti: rămâi cu ale tale...

Cuprins de taine, ceru-i... prea departe
De lumea noastră, plină de probleme,
Neştiutor de timpuri sau de moarte
Şi neavând, de nimeni, a se teme.

SĂ FII MASON

Sã fii mason înseamnã sã fii veşnic
Învingãtor de timp sau de furtunã
Sã fii mason înseamnã din esențe
Sã recunoşti iubirea drept stãpânã

Sã fii mason înseamnã din urgie
Sã tot aduni şi sã zideşti cetate
Înţelegând cã numai între ziduri
Poţi rândui trecutului dreptate

Sã fii mason însemnã sã fii liber
De timp şi de însemnele deşarte
S-alegi mereu speranţa în izbândã
Şi-n adevãrul vieţii dupã moarte

Sã fii mason înseamnã-întotdeauna
Să lupți pentru ai tăi, cu fermitate
Apãrãtori hotarelor dreptății
Uniţi cu toţii, frate lângã frate

Liviu  BĂIȚEL
(Constanța)
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Sã fii mason însemnãsã te bucuri
De orice adevar întors acasã
Şi sã nu uiţi cã ziua ce urmeazã
Doar împreunã cu ai tãi o faci frumoasã

Să fii mason însemnă pentru mâine
În pace și credință să trăiești
Clădind spre viitor drum nou luminii
Speranță nouă țării românești

SĂ NU TE MIRI...

Sã nu te miri de nu vei mai gãsi
Printre cuvinte vorbe de iubire
Tot mai strãini suntem şi nu vom şti
Sã adunãm mãcar vreo amintire

Sã nu te miri când cãutând lumina
Vei aştepta prin ceţurile reci
Orbecãind vei pãrãsi grãdina
Acelui rai de unde-ai vrut sã pleci

Sã nu te miri atunci când din oglindã
Un chip necunoscut te va privi
Uitarea peste toate o s-aprindã
Un rug imens în fiecare zi

Sã nu te miri când într-o dimineaţã
Însingurat şi gol te vei trezi
Pe nori de fum plutind spre altã viaţã
Departe de tot ce-ai dorit sã fii

Sã nu te miri cã totu-i doar cum este
Iar plus nimic e minus infinit
A lumii noastre tainã şi poveste
În neiubire-şi aflã propriul sfârşit

NU AM GĂSIT CUVÂNTUL

L-am cãutat pe Unul, acela care este,
În taine felurite şi purpuri de mãtase
Prin domuri, catedrale, urcând pânã pe creste
În roua dimineţii, când bezna grea plecase

Din slove luminate am încropit icoanã
Pornind sã caut chipul iubirii pe pãmânt
Sã aflu leacul tainic de pus pe orice ranã
Ori semnul toleranţei şi pãcii prin cuvânt

Urcat-am multe trepte, adesea printre lacrimi
Ocean de suferinţe am întâlnit mereu
În lumea-nveşmântatã în lucitore patimi

Nu am gãsit o slovã lãsatã de vreun zeu

Sã vindece tristeţea, sã dea speranţe zilei
Şi-acelora ce-n viaţã nimic sfânt nu gãsesc
Sã le cuprindã clipa cu aripile milei
Şi rost sã dea speranţei cã nu-n zadar trãiesc

Doar ceţuri fãrã margini, minciunilor cortinã
Ecrane fulguite de povestiri deşarte
Sub cerul plin de nouri şi veşnic fãrã vinã
Drept unic sens al vieţii...întoarcerea în moarte.

Dar asta nu înseamnă că nu-l caut în continuare...

CE TRISTE VREMURI

Ce triste vremuri, zornãind pustiu,
A conturi sinucise-n cazinouri
Cum bate vântul, parcã prea târziu
Sã mai reducã morţii din zerouri

Se-mparte lumea-n adunãri secrete
Iar minusul uscat devine plus,
Iubirea, mila, pacea-s desuete
Şi nu ne mai rugãm privind în sus...

Mai stinşi decât oricând şi fãrã vise
Nu mai pãstrãm de ieri vreo amintire
Pierduţi în ceaţa clipelor ucise
Ca nişte cruci uitate-n cimitire.

Ce triste vremuri, zornãind a moarte
De parc-ar fi rescrise dupã carte...

CUVÂNTULUI NESCRIS

Nu timpului, inconştient şi mut
M-aş închina, nici lacrimilor tale
Arzând pe rugul dorului pierdut
Rãtãcitor prin lumea fãrã cale

Nici toamnelor cernite prea devreme
Ori primãverilor neştiutoare
În neclintite praguri ce-au sã cheme
Nu m-aş tocmi oricând, la întâmplare

Cuvântului nescris şi nerostit
Atotcuprinzãtor de linişti infinite
M-aş face rob şi m-aş lãsa zidit
În trup de piatrã, liber de ursite
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DOAR OM

Sunt simplu om! Sunt visător,
Izbânzi, căderi nu-mi sunt străine.
În curs teluric, temător
Mă-ndrept mereu, mereu spre Tine.
Învăț cum să iubesc, să cânt
Când soarele-mi răsare-n gânduri;
Învăț să nu mă las înfrânt,
Să pot citi și printre rânduri!
Învăț să nu răspund la rău
Cu limba neagră-a răzbunării
Și-ncerc să mă ridic din hău
Pășind pe treptele iertării.
De simt că-i pasu-mpotmolit,
Iar sufletu-ncercat se teme
Când de ispite-i răscolit,
Las ruga dulce să mă cheme.
Învăț să nu privesc în jur
Cu ochiul ce-a pierdut lumina
Și niciodată n-am să jur 
Că nu-mi pot înțelege vina. 
Pe sufletul trăirii scriu
Speranța de-a ajunge-n stele,
Iar pe acest pământ să fiu
Doar om! Cu bune și cu rele.

FRUMOASĂ BĂTRÂNEȚE

Privesc un ceas lovit de vreme,
Dar glasu-i trist nu mă-nfioară.
În inimă, în gând și-n suflet,
Doar liniștea mi se măsoară.
De tot ce-mi este dat mă bucur,
Știu să pășesc prin suferințe 
Și nu-mi rămâne gol vreodată 
Nici buzunarul cu dorințe. 

În pântecul din noaptea clipei
Încerc să simt pulsul Luminii;
Îngenuncheat, șoptind o rugă,
Aud cum se trezesc mălinii.
Și chiar de ninge peste mine, 
Un dor de-a fi e veșnic verde. 
Ca un amurg fără de umbre, 
Într-un ocean de maci m-aș pierde...
Iar prin altare de ninsoare, 
Lumina de îmi dă binețe,
Ca o mireasă-n iarna vieții 
Îmi ești, frumoasă bătrânețe! 

MAI LASĂ-MĂ, DOAMNE, 
O VREME!

Ninsoare târzie colindă
Uitarea secundei bastarde; 
Sunt muzei, pe veci, dăruită, 
Căci stihul pe buze mă arde. 
Ce dulce e cântu-nserării -
Troiene de gânduri dezmiardă! 
În fraze simţirea se-mparte
Când simte răceala din bardă.
Ard ochii tăcerii durerea
Şi stele-s în gând tolănite,
Visează cuvinte nescrise
Pe cruguri de dor celuite.
Ce blând mă priveşte lumina
Și îngerii par să mă cheme...
Prin timpul ce-mi este prieten,
Mai lasă-mă, Doamne, o vreme!
Ninsoare târzie să cadă
Şi ploi înteţite în hoarde,
Iubirii voi fi dăruită,
Cât versul pe buze va arde.

Georgeta  MUSCĂ - OANA
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MENIUL FERICIRII

La micul dejun 
savurez o porție mare 
din rubiniul răsăritului de soare; 
din ceașca efemeră a unui nor 
beau amintirile inimii de stâncă 
abandonate în lacrimile nopții.
La prânz
îmi umplu masa cu generoasa căldură aurie 
și îmi răsfăț pe îndelete fiecare celulă... 
Natura, în toată splendoarea ei, 
îmi oferă cel mai parfumat desert.
Cina este un adevărat festin! 
Multitudinea culorilor din apus 
este sorbită cu nesaț de retina dorită de frumos;
energii cosmice îmi inundă fiecare fibră
și-mi toarnă pe-ndelete din astralele lumini.
În acorduri divine 
desprinse din Simfonia Universului adorm...

TU, PRINŢESĂ-N ANOTIMPURI

Laşi pe clape-nmugurite
Melodii ameţitoare,
Baţi la geamul dinspre suflet 
Doar cu lacrimă de floare. 
Tu, prinţesă-n anotimpuri
Întrupată din culoare,
Te strecori trezind parfumuri 
Prin petale temătoare.
Pasu-ţi saltă-n zbor de fluturi, 
Glasu-i murmur de izvoare,
De zăpezi târzii te scuturi
Şi naşti ploile de soare.
Cată zarea desfătare 
În privirea-ţi de fecioară
Şi în palma înfrunzită
Filomele se-nfioară. 
Trupul verde şerpuieşte
Peste munţi şi peste ape,
Braţe-ntinse către stele
Vor spre linişte să scape. 
Ninge-mă pe veci, iubito, 
Cu arome şi culoare
Şi-n durerea vieţii-oi plânge
Doar cu lacrimă de floare!

DIN CE CULORI TE-AI ÎNTRUPAT,
FEMEIE?

În care primăvară ai înflorit, femeie, 
Şi care ape-n murmur te-au învăţat rostirea? 
Din ce culori divine, râzânde-n curcubeie, 

Ţi-ai împletit hamacul ce-ţi leagănă trăirea? 
Din ce vibraţii blânde, ascunse în asceze,
Te-ai întrupat izbândă ce ai trezit uimirea?
S-a oferit lumina în zori să te boteze 
Şi-n valurile-albastre ţi-ai limpezit privirea.
În pântecul clepsidrei ai ţintuit secunde 
Ce ţi-au semnat ivirea cu lacrima virgină.
Ai răscolit mistere cu şoaptele-ţi rotunde 
Şi-ai netezit cărarea spre trecerea-ţi blajină.
Cu mângâieri de nimfă, născute-ntr-o scânteie,
Mi-ai propulsat simţirea pe neştiute sfere. 
Pe care braţ al stării te-ai furișat, femeie, 
Şi m-ai chemat în gândul ce-a îndrăznit să spere?
Te-ai cuibărit în taină la porţile iubirii
Şi-ai revărsat cuvinte - metafore-n condeie;
Înfăptuind nuntirea în miezul împlinirii,
Dorinţă, zbor şi tihnă mi-ai devenit, femeie!

ÎN EXTAZUL REGĂSIRII

Cu privirea către ceruri stai cuminte pe divan
Și-nvelești în reverie gândul ce-a trudit în van. 
Pe sub norii de mătase, prinși în foșnet ireal,
Se prelinge-o rază fină peste coapsa unui deal.
Dus de valul căutării, bei căldura din amurg 
Și culorile, prin vene, ca o rugăciune curg. 
Dezgolit de vechi dorințe care-n timp te-au colindat, 
Din secretele nocturne afli cât îți este dat. 
Nu mai ceri nimic din toate ce credeai că au un rost, 
În extazul regăsirii doar credința-i adăpost. 
Treci prin pajiștea uitării și prin glas de flori auzi 
Cum imploră fericirea ca în suflet s-o incluzi. 
Noaptea o arunci pe ape, frângi ispitele din mers, 
Când pricepi că rugăciunea e-o rotiță-n Univers. 

RESCRIU SPERANŢE

Sunt obosită…
Îmi culc sufletul pe braţul Luminii
care mă poartă spre Tine...
Simt clipa desculţă furişându-se
pe claviatura timpului, aud sunetul culorilor
ce poartă în paşi divini anotimpurile
care-mi bat la fereastra sufletului.
Îmbrac gândurile în catifeaua rugăciunii
prin care mă ridic acolo 
unde pot atinge sufletul...
îl simt... îi vorbesc...
Timpul îşi opreşte pasul...
Te simt atât de aproape încât... aud liniştea...
Pe fruntea dorinţei rescriu speranţe,
clipa râde în poezie şi, din dureri anonime,
sufletul înfloreşte iubire.



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

94

CINA CEA DE TAINĂ

Când cina cea de taină am gustat-o din ochii tăi, 
când a început să ningă cu arginți peste noi,
practicam străvechi ritualuri:
închinarea la pietrele reci
din visările mele,
din care-ți ciopleam chipul,
în lungile, nesfârșitele nopți de iarnă, în deltă!
Întrețineam nestins un foc al jertfei
în templul sufletului meu,
oficiind toate slujbele
din calendarul sacru al amintirii, retrăind farmecul
nopților:
în care tu aruncai țărâna de pe morminte
înspre câinii vecinilor
ca să nu ne simtă!
Ori purtai la gât o amuletă descântată,
din fire de par înnodate de nouă ori câte nouă, 
să ni se înnoade pentru totdeauna firele vieții!...
Sau presărai
inele și flori,
peste cearșafurile mototolite
în zori.
Și apoi, după ce plecase și
răpusă și izgonită de demonul pustietăților deltei, 
în lungile, nesfârșitele nopți de iarnă,
îmi încordam sufletul, ca pe un mare radar, să detectez
îndepărtatele semne ale existenței tale!
Nu ți se pare uneori,
că luna, acolo unde ești
se prăbușește la picioarele tale 
capul meu
precum capul de aur
al Botezătorului, 
adorându-te?!...
În locul pe unde ai trecut, apa ființei mele

a format un vârtej al clipelor,
un loc al infinitei mele așteptări, 
unde toți anii care-au urmat,
ca niște bărci întunecate
s-au rotit, s-au scufundat în adâncuri
atrași ca de cântecele unei rusalce!
Vâslele mi se tociseră
ca niște vise străvechi,
iar în locul de unde ai plecat
am bătut o cruce a așteptării
înjghebată din versuri!...
Speranțele se toceau ca niște roți de cauciuc
riscând mereu accidente de circulație, infarcturi, 
pe arterele viselor
pe nesfârșita pistă a nopților de iarnă, în deltă,
Iar moartea așteaptă
cu un cronometru
și un steguleț în carouri
această mașină de scris a mea de formula unu,
ce accelera până la autonimicire, până la autoincendiere, 
căutându-te, până se mistuia în flăcările singurătății!
Și n-am știut niciodată –
și poate nici n-am vrut!

să mă catapultez la timp din această încăpățânare
din această prăbușire în picaj!...

Printre resturile carbonizate, 
metale topite și fum,
veți mai găsi, poate, câteva versuri...

Cu penița postumă a lunii
îmi mai scriu, încă, versurile de disperare
pe nesfârșita coală
a nopților de iarnă, în deltă!... 
le tipăresc la o rotativă
a neantului...

Paul SÂRBU
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Căci nu mi-a mai rămas decât să combin cuvintele
ca un alchimist nebun,
până va prinde viață, 
fantoșa ta ...
Și, din trunchiul cioplit
ca o pirogă,
al unui poem,
vom vâsli o vreme, ca două stafii, 
pe apele Lethei ...
Tot ce e viață acum
se depărtează de noi!... Acum, stelele moarte, 
umbrele și frunzarele nopții,
bezna rece a mineralelor sunt tot mai aproape, 
prietenoase -
foșnetul lor nu-mi mai este străin!...
Aștept totuși
ovulația noilor stele–
marile explozii
luminoase,
postume -
ultimele poeme nescrise pentru tine
în lungile, nesfârșitele nopți de iarnă în Deltă!

REÎNVIEREA ȘI MOARTEA 
FLORILOR DE SALCÂM

Priveam din depărtare
cum detonează molcom
big-bangul florilor de salcâm
întorcându-se din constelații
în fiecare primăvară,
răspândind în tot universul
o mireasmă îmbătătoare, blândă.

M-am furișat
și m-am apropiat
încetul cu încetul, 
și am sărutat
doar umbra 
crengilor de salcâm,
despre care se  știe că e viața
acestui arbore sacru
proiectată pe pământ de lună!...

Apoi, mi-am făcut curaj și m-am apropiat
și am privit, fermecat, 
oglindirea florilor de salcâm
în apa tremurândă!....
Iar când vântul a început să bată

am sărit în ghiol
să salvez
reflectarea salcâmului

care se zbătea în valuri, 
ca să nu fie devorată,
de monstrul care o pândea
din adâncuri!...

Altădată m-am apropiat
și am declarat dragoste, 
cu glas tare,
florilor de salcâm -
le-am dedicat și le-am recitat
poeme . ..

Priveam sub lună
cum se scutură polenul arborelui bărbat
peste florile arborelui femelă -
iar această nuntire ține o săptămână.
(Există credința că sufletele morților tineri,
necăsătoriți, 
sălășluiesc în florile de salcâm,
se presupune că astfel se împlinește dorința
celor duși de timpuriu,
din această  lume!....)

Înțelegând freamătul afirmativ al salcâmilor, 
m-am gândit să le fiu nun,
am chemat preotul satului
care a așezat diadema de mireasă
pe crengile salcâmului femelă,
iar coronița mirelui
pe crengile salcâmului-bărbat, 
polenul sacru cernându-se blând 
de o adiere, sub lună -
astfel a-nceput preotul să oficieze ceremonia, 
legându-i prin cununie
„până când moartea îi va despărți...”

Și apoi, preotul a pus inele pe crengi
din flori de albăstrele împletite,
iar martoră le-a fost
Steaua Polară -
recunoscută prin neclintirea și statornicia ei, 
sub care și-au jurat credință
veacuri de-a rândul
multe generații de îndrăgostiți!...
Și oamenii din sat 
au băut și au dansat
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sub lună și s-au bucurat
de nuntirea postumă a celor duși de timpuriu!... 
Și din foșnetul frunzelor
se desprindeau șoaptele fericite ale celor duși prea
devreme,
ale căror suflete exterioare nu părăsiseră
lumea în totalitate,
ci reînviau, 
împlinindu-și visurile
doar o săptămână pe an!
Dar timpul celor care și-au tăinuit sufletele pământene
în florile salcâmilor
trecea repede și, doar după câteva zile și nopți,
au început să se scuture
țesând un giulgiu alb peste țărână
în bocetul vântului
și-n suspinele lacului!...
Iar preotul a citit prohodul
florilor de salcâm
care s-au scuturat
ca un giulgiu alb pe țărână!...

SUNT MAI BĂTRÂNĂ...

Sunt mai bătrână cu-n ecou
Și mai vitează-n renunțare

La vastul zilelor tripou
Norocu-mi joc la întâmplare.
De tine mă despart doar pașii

Și obosită chiar de zei
Iubesc în taină ucigașii

Și străzile cu flori de tei.
Minciuni de orișice culoare
Amoruri nefiresc blamate
Și-o patimă revoltătoare

De-a săvârși din nou păcate.
O tolbă cu mustrări de cuget
Deschisă pentru orice vânt

Să-mi sap eu încă mă încumet
Nefericirea în cuvânt.

Mă reazem tot mai mult pe șoapte
Îmi vând din cer, ultima stea

Că n-am găsit măcar o noapte
Copil de suflet să mă ia.

PRIVESC ÎN TIMP...

Privesc în timp...și timpul tău a fost,
Privesc în mine, timpul nu mai este

Căci azi ne-am scuturat dintr-o poveste
Din care ne făceam în viață rost.
Mă uit la stele, stelele-au murit

Au și ieșit din matca lor cerească
E-atâta vreme...de când n-ai venit

Salcâmul a uitat să înflorească.

Delia  STĂNILOIU
(București)
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FRÂNTURI

Eu sunt eu,
Tu ești tu...
Dar cu fiecare zi
frânturi din tine
se transformă în eu...
cu fiecare cuvânt, râset, privire,
frânturi din mine devin tu.

Cu fiecare atingere, fiecare
„tine” se identifică cu „mine”.
Cu fiecare sărut mă pierd
și mă regăsesc

când eu,
când tu.

Nu mi-e frică să devin tu,
pentru că te iubesc
mai mult decât pe mine.
Nu știu tu ce vei simți
când te vei uita în oglindă
și îți voi zâmbi eu prin ochii tăi.

CHEIA FERICIRII

Te visez și sunt așa de fericită
că ești lângă mine!
Prezența ta îmi umple golul din suflet
și toate visele

și dorurile
îmi cântă vesele în mine.

Te strig încet în vis și într-o secundă
ești aici cu tot ce îmi e drag:
cu zâmbetul tău inconfundabil,
cu sărutările tale dulci,
cu îmbrățișările tandre,
cu sufletul tău cald

pe care îl simt prin somn
cum vibrează
pe aceeași lungime de undă cu al meu.

Nu îmi mai trebuie nimic -
cheia fericirii mele e la tine
și tu știi asta;
nu trebuie decât să îmi zâmbești
și să îmi dai iubirea ta.

DE CE OARE?

Sunt singură.
Singurătatea îmi picură
stropi de tristețe în suflet.
Pic, pic, ascult tristețea
cum îmi arde inima.
Și încet, sfioase, lacrimile aleargă
căutându-și loc pe obraji, pe buze, pe gât,
certându-se pentru un loc
cât mai aproape de inima ea,
încercând, în inocența lor,
să îi spele durerea.

Și mă tot întreb și nu găsesc
răspuns la o întrebare:
- De ce iubirea doare?

INIMI DESCHISE

Nu știu ce este azi cu mine,
Sunt prea plină de dor de tine...
Nu pot să îmi iau gândul de la noi
Și vreau să fim iar amândoi.

Somnul nu vine și zâmbesc
Amintirilor ce mă urmăresc,
Închid ochii și mă săruți
Pe sânii muți.

Camelia  CUZUB
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Vera  CRĂCIUN

VISAM  LA  
ALB  CATIFELAT…

La nopți cu cerul înstelat
Și-o primăvară însetată,
La alb firav, catifelat,

Visez acum, visam odată! 
Și se făcea cum dulci petale

La început de zi veneau
Cu albul prins în ramuri-zale
Și flori-buchete deveneau!
Și mai visam cum aripi line
Sub cer se legănau duios…

Erau petale albe, fine,
Ce părăseau ramul, sfios! 

Pluteau ușoare…, câte două,
Lăsau doar fructul mângâiat
De dimineți pline cu rouă,
De nopți cu cerul înstelat!

Visam la alb catifelat...

ÎMI  PLACE PLOAIA!

Îmi place ploaia; 
De ce nu?

Eu simt că ceru-mi dă bineţe…
Şi o primesc, şi o ascult,
În împletita ei fineţe...

Pe ochii-mi, când... şi pleoape curg,
O simt curată, caldă-rece! 

Prin mine trec, se sting, se scurg,
Mici frământări… 

Le las să plece!
Îmi place ploaia; 

De ce nu?
Eu simt că ceru-mi dă bineţe…

Buzele însă știu a vorbi,
Cu vorbe te-ar ademeni,
Să le alinți, să le șoptești
Că le dorești.

Și trupul tot de ar putea
Cu șoapte dulci el te-ar chema,
Să se-mpletească cu al tău
În visul meu.

Și să îmi spui din nou, în vis,
Cum chiar aievea tu ai zis:
- Vreau să fii fericită, știi?,
Când ai să vii.

Cuvinte mai frumoase nu-s,
Nu mai era nimic de spus,
Doar sufletele se-atingeau
Și se mirau...

A fost aievea, a fost vis?
Inimile s-au deschis,
Am simțit asta amândoi
Eram doar unul, ci nu doi!

SUNT AICI!

Un deget trece lin pe buzele tale,
coboară încet într-o mângâiere
dulce și amețitoare.
Se întoarce apoi la buze și vrei să îl muști,
dar te păcălesc și, în locul lui,
îți dau buzele mele.
Îmi prinzi capul în mâini, 
îmi pun palmele peste mâinile tale
și simt fiorii din trupul tău
cum pătrund în al meu
și se contopesc într-un mut
te iubesc pe care îl strigă
ochii, mâinile, buzele, sufletele.
Inimile bat nebune una lângă alta
de parcă ar vrea să iasă,
să facă schimb de locuri,
să măsoare cine iubește mai mult.
Mă simți?
Sunt aici, lângă tine. 
Primește-mă cum mi-ai primit sufletul
când ți l-am pus în palme
și l-ai luat de frică să nu îl
fure altcineva
care nu l-ar merita
și m-ar face să sufăr.
Și, neștiind ce să faci cu el, l-ai iubit.
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TRANDAFIRUL

Din nou o invitaţie la frumos şi dragoste
- Trandafirul, regina florilor -

Existenţa omului de la crearea sa pe Pământ
s-a împletit permanent cu cea a plantelor (florilor).
Mărturii ale relaţiei om-floare se găsesc pretutindeni
în peşteri, fresce etc. La părăsirea peşterilor şi odată
cu renunţarea la viaţa nomadă, omul a început să-şi
cultive plantele şi dintre acestea nu lipseau cele deco-
rative (florile).

Florile au început în mintea celor iniţiaţi să
devină suport pentru nenumărate simboluri. Aşa au
apărut preoţii-grădinari (Mesopotamia) şi tehnica
creării grădinilor a ajuns la apogeu odată cu „Grădi-
nile suspendate ale Semiramidei” din Babilon.

Egiptenii au dus pe mai departe arta aranja-
mentului din grădini, iar la greci plantele ornamentale
erau la mare preţ, mai ales la nobilime (în grădina lui
Akademos din Atena îşi purtau paşii mari învăţaţi şi
discipolii lor). Aristotel i-a predat „succesorului” său
Teofrast, pe fiul său, biblioteca sa, manuscrisele sale
şi  GRĂDINA din LYKAION.

Istoria este plină de referinţe despre tranda-
firi. Imaginea trandafirului se găseşte pretutindeni, pe
monede şi în picturile marilor maeştri . Odele închi-
nate trandafirilor sunt puse în versuri şi proză de
aproape toţi autorii (Chauser, Shakespeare, Dante,
Goethe, Burns, Macedonski, Blaga) iar statul Texas

(SUA) are celebrul imn care începe cu „Trandafirul
galben din Texas”

(The yellowrose of Texas)
Trandafirul reprezintă iubirea, ne seduce cu

parfumul sau şi petalele delicate, dar nu ne abando-
nează niciodată şi ne intrigă cu ţepii protectori. De
fapt ţepii ne avertizează că pentru a avea acces la fru-
museţe şi iubire, trebuie să ne iniţiem la şcoala taine-
lor şi să ne protejăm cu „scutul” cunoaşterii.

Locuitorii vechiului imperiu Persan (Iranul de
astăzi)  cultivau  florile cu mare dragoste în „paradi-
suri”. Paradis – paradeisos (gr.parcînchis)- pairi-daeza
(persană : grădina împrejmuită cu zid, un loc binecu-
vântat de către Creator). Aceste „paradisuri” aveau tot
felul de plante, inclusiv decorative, iar TRANDAFI-
RUL era nelipsit – Persia fiind numită şi „ţara tranda-
firilor” (Gulistan).

Romanii pot fi numiţi întemeietorii culturilor
comerciale de plante, în cadrul cărora trandafirul
ocupă un loc central.

Celebra poetă Sappho, născută în 610 î.Hr. în
insula Lesbos, Asia Mică, preamăreşte  trandafirul din
Macedonia şi îi conferă superlativul de „floare a flo-
rilor”şi  „regina florilor”. Sappho a fost una dintre cele
mai mari poete ale lumii greceşti. Vocabularul ei este

Ion STERPU

Motto:

„Florile îşi poartă sub pleoape nu ochii, ci sexul. 
Încât ele văd totul sub perspectiva sexului.

Interesant e că femeile şi-au ales ca simbol florile.”
(Lucian Blaga-Elanul insulei - Aforisme)
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vernacular, nu literar. Era prima dată când femeile îşi
exprimau libertatea în locurile publice unde frecvent
recitau versuri. Poeta conducea o astfel de societate
curând „inundată” de admiratori de la mari distanţe.
Tema majoră era iubirea şi gelozia, de la afecţiunea
delicată până  la iubirea pasională. Curând societatea
pe care o conduce devine ermetică, iar ca „sigiliu” al
acestui ermetism este ales TRANDAFIRUL (discre-
ţie, devotament,pasiune).

Mari învăţaţi şi oameni politici au fost atraşi
de trandafir( Plinius, Columella, Cleopatra, persona-
jele din Războiul celor două Roze) şi astfel trandafirul
devenise floarea numărul unu în toate statele antice
unde  era CULTIVAT şi VENERAT.

De-a lungul întregii sale existente trandafirul
a „stimulat” crearea  a numeroase  mituri, în Europa
având o funcţie similară LOTUSULUI  din Asia. În
antichitate, trandafirul roşu era consacrat Afroditei ca
simbol al dragostei, al ataşamentului şi al fertilită-
ţii (culoarea roşie se „trage” din sângele lui Adonis )

Dionisos purta o coroană de trandafiri, iar
participanţii la petreceri purtau de asemenea câte o co-
roană din aceste flori. În creștinism trandafirul sim-
bolizează sângele şi rănile lui CHRISTOS, fiind
semnul ÎNVIERII . În Evul Mediu era asociat virgi-
nităţii, floare consacrată Imaculatei Maria- Mama
Universului .

În alchimie, trandafirul cu șapte petale era la
mare preţ , fiecare petala fiind asociată unei planete
şi metalului corespunzător. Astăzi , trandafirul roşu
simbolizează dragostea. În legendele şi cântecele po-
pulare trandafirul „roşu delicat” simbolizează prima
dragoste la fete, iar ţepii reprezintă atitudinea rece,
distanţa şi „inaccesibilitatea” fetelor. La toate oraco-
lele pentru tinerele fete  se puneau doua petale de tran-
dafiri pe suprafaţa apei dint-un vas (cană). Dacă până
a doua zi de dimineaţă petalele pluteau, însemna că
vor urma căsătoria, nunta. Regina Cleopatra l-a sedus
pe Antonius cu mii de petale de trandafiri. Nero îşi
„acoperea” invitaţii cu flori de trandafiri. Califul  Bag-
dadului- Saladin, a folosit  30.000 de sticluţe cu apă
de trandafiri pentru a purifica o moschee. Regele
Midas, în exil, l-a impresionat  pe Herodot cu o gra-
dină superbă de trandafiri. De pe vremea lui Carol cel
Mare (anul 800) s-a creat o grădină la mânăstirea
St.Gall din Elveţia unde călugării erau solicitaţi să cul-
tive cu prioritate „crini şi trandafiri”

Dacă romanii iniţial au cultivat trandafirii în
scopuri medicale, ulterior au început să folosească

florile acestora pentru accentuarea grandorii festivi-
tăţilor deosebite.

Grecii au acceptat trandafirul ca pe o compo-
nentă a progresului culturii. Ori de câte ori aveau în-
tâlnirii secrete, grecii decorau plafoanele sălilor de
întrunire cu trandafiri. Acest aranjament simboliza ca-
racterul secret al întrunirii şi, de aici, celebrul jură-
mânt „sub rosa”.

În Anglia secolului XV trandafirii au fost
aleşi să reprezinte două facţiuni regale (casa de York
- trandafirul alb şi casa de Lancaster –trandafirul roşu)
Astăzi în heraldica britanică , Casa de Tudor are sim-
bolul Tudor Rose. Floarea  „ naţională” a SUA este,
de asemenea, trandafirul. Una din cele mai mari figuri
ale literaturii clasice persane , poetul SADI ( pe nu-
mele său adevărat MusharrifOd-DinMuslihOd-Din ),
născut la 1213 în Shiraz, a dedicat o mare parte din
opera sa TRANDAFIRULUI.

Lucrarea sa reprezentativă este Gulistan
(1258) care în limba persană nu înseamnă altceva
decât „ Grădina cu trandafiri” Omar Khayyam (1050-
1123  Nishpur, Persia ) a fost un alt mare poet persan
erudit influenţat de lumea trandafirilor:

„Când briza dimineţii şi aurora pală /Mân-
gâie trandafirul petală cu petală,

Ferice de acela care vrăjit se lasă/ Privind
cum doarme-alături o fată mlădioasă”

„Vântul de primăvară mângâie trandafirii /
Şi chipul dragei mele pe-nserat”

Marele Goethe descoperea Orientul cu tot te-
zaurul cultural, biblic, arabic , al perşilor oglindite de
cântăreţul  persan Hafiz şi de către  poetul „fratern”
din Siraz (Sadi).La vârsta de 60 ani , Goethe desco-
peră lumea florilor prin asociaţia pe care o face cu fer-
mecătoarea Marianne Willemer Jung, în vârstă de 30
ani. În poemul său din West-Ostlicher Divan ea este
numită Suleika, iar Goethe se numeşte Hatem. În
aceasta poezie el încearcă o artă de caleidoscop înveş-
mântată în arabesc şi senzual. Goethe găseşte suportul
senzual în trandafirul „persan” şi în lumea persană (La
universitatea din Jena face studii de botanică, perioadă
care se reflectă şi în creaţia literară). Prin trandafir
poetul se simte eliberat de Orient şi Occident şi se ata-
şează pe un plan supra istoric şi supra geografic, sim-
ţindu-se stăpânul a două emisfere. În poezia
„Metamorfoza plantelor”, Goethe descrie magistral
faza creării florii la plantă: „Adunat împrejurul axei
ascunsul caliciu se-aţine/Spre fiinţa sublimă deschide
coroane-n culori”. În poezia „Cartea lui Timur-Catre
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Suleika” poetul vede în trandafir participantul fidel la
realizarea stărilor lui sufleteşti:„O să-mi fii mireasă
toată,/Bucurii s-aduci din plin/ Mii de trandafiri de-
odată  / Înfloresc sub cer senin.” Sau :

„Trandafiri vin să-ngenunche /Cu întreaga
lumea lor”
Celebra scriitoare  australiană Colleen McCullough,
în tot atât de celebrul roman de dragoste „Pasărea
Spin”, are ca motiv central mitul aborigenilor din Aus-
tralia în care o pasăre îşi cântă cel mai frumos cântec
o singură dată în viaţă, în timp ce este răpusă de moar-
tea cauzată de spinul unui trandafir înfipt în pieptul
acesteia. Acest „univers” al tufei trandafirului produce
sublimul creaţiei prin autosacrificare, în numele FRU-

MOSULUI  (Dostoievski spunea că mântuirea omului
se poate face numai prin iubirea de frumos ) Cunos-
cuta publicaţie Chicago Tribune menţiona că „viaţa
adevărată păleşte în comparaţie cu această carte …
Pasărea Spin este un epic de suflet despre violenţă,
dragoste, credinţă, pasiune, triumf, tragedie, Tranda-
firi şi Spini …, suferinţa cât pentru zece vieţi… Po-
vestea curge într-adevăr minunat, spre finalul tragic,
dar triumfator”.

Într-o lume dominată de acţiuni desacrali-
zante, grija şi apropierea de TRANDAFIR  ne pot
salva şi repune pe drumul prevăzut de  CREAŢIA DI-
VINĂ. Aşadar, să-i iubim pe trandafiri cu toata fiinţa
şi aceştia ne vor răsplăti cu prisosinţă.

America este fondată de europeni pe declara-
ţia IN GOD WE TRUST (Noi credem în Dumnezeu)
şi pe declaraţia de independenţă de sorginte franceză
(Imnul Naţional cu referire la cele 13 colonii şi 50
state/stele- 13 sheetsand 50 stars).

Pentru un român  ajuns acolo, prima mare di-
ficultate este să afle că în multe cazuri Bucureştiul
este confundat cu Budapesta!

Pentru a-nţelege pe americani trebuie să le
cunoaştem citatele care sunt folosite cu ostentaţie pre-
tutindeni:

* trecutul este prolog (Arhivele Naţionale);
* ca să fii liber trebuie să fii informat (CIA);
* să transformăm uneltele războiului în unelte

agricole (Palatul ONU din New York);
* cooperarea face imposibilul posibil (Afir-

maţie contrazisă de practica concurenţială acerbă);
* americanul de rând este foarte uşor mani-

pulat de către societatea de consum (consumerism);
* toleranţa este pur declarativă în multe situa-

ţii;
* americanii au cultul respectului înaintaşilor

olandezi, irlandezi, spanioli, greci, francezi.
Americanii de-a lungul istoriei lor, au afirmat

că riscul este esenţa progresului şi de aici  PUTEREA
lor.

Riscul este cel  prin care SUA au finanţat
idei-oameni  ale marelui progres: Tesla (aromân din
Croaţia), Edison, Sikorski inventatorul elicopterului,
Google, Facebook, Microsoft, doctorul Emil Palade
(biologie)  Henry Coandă, Mircea Eliade, profesor de
Istoria Religiilor la Universitatea  Notre Dame  din
South Bent-Chicago, ale cărui cursuri erau frecventate
de către studenţi din întreaga lume,etc.

Pentru românii perioadei când eram „în spa-
tele cortinei de fier” a face diplomaţie era extrem de
greu- a reuşit în mod strălucit marele diplomat şi ma-
tematician Mircea Maliţa, membru al Clubului de la
Roma .A reuşit Ileana Cotrubaş , solistă la Metropo-
litan Opera din New York (ea a fost cea care a promo-
vat vinul Dacia Cotnari! printre altele), Ion Nicodim,
artist vizual a cărui tapiserie „Cântare Omului”, după
poemul lui Tudor Arghezi, se află expusă  din 1970 în
Palatul ONU din New York.

În 1976 ONU îl include pe Ion Nicodim (aro-
mân din Constanţa) în  lista 
CETAŢEAN PLANETAR , alături de  Martin Luther
King, Pablo Cassals, Yehudy Menuhin

DIPLOMAŢIA ECONOMICĂ ÎN SUA - 
văzută de un român

Ion STERPU –Bucureşti-Niculiţel
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(elevul lui George Enescu).
În perioada de dinainte de 1989, România era

cunoscută în principal datorită tenismenului Ilie Năs-
tase şi Nadiei Comăneci.

Datorită renumelui Nadiei Comăneci, la Jo-
curile Olimpice din 1987- Los Angeles, Nadia a fost
invitată de onoare şi a stat în tribuna alături de marele
şi carismaticul  preşedinte american Ronald Reagan .

Pentru a dezvolta relaţiile economice cu SUA
acelor ani trebuia să te înscrii şi să accepţi strategia
de risc abordată de SUA la nivel de doctrină.

Am riscat şi am înfiinţat fabrici de prelucrarea
cărnii în România pentru export în SUA, fabrici, agre-
gate sanitar-veterinare de către USDA. Calitatea ex-
portului românesc a concurat cu ţări ca Polonia,
Ungaria.

Am iniţiat promovări ale vinurilor româneşti
în celebrul Club diplomatic de la Washington D.C.,
acolo unde celebrul taragotist Dumitru Fărcaş a cântat
ODĂ BUCURIEI, un poem care a impresionat pro-
fund asistenţa din anul 1987. 

Prin bucuria muzicii lui Dumitru Fărcaş şi a
solistei Ileana Cotrubaş, vinul românesc din soiul Ali-
gote de Niculiţel a pătruns în SUA!

Atunci, marea actriţă Jane Seymour a aflat
CINE SUNTEM NOI, ROMÂNII!!! Cu această oca-
zie, şi în alte numeroase evenimente le-am vorbit
americanilor despre sculptorul universal Constantin
Brâncuşi, ale cărui opere au fost reţinute la vama
SUA, americanii neînţelegând noua artă!!! Brâncuşi

a câştigat procesul cu vama americană , prezentându-
le americanilor spiritul creativ al românilor  prin scul-
ptura de pionierat în arta universală.

Intelectuali americani, la invitaţia mea, au
avut ocazia să viziteze mânăstirea ortodoxă cu hramul
Schimbarea la Faţă, din Ellwood City, Pennsylvania
ctitorită în 1967 de către Principesa Ileana , fiica Re-
ginei Maria a României (Ulterior călugărită cu numele
Alexandra).Această este prima mânăstire ortodoxă de
Obşte Românească din SUA. Principesa Ileana este
cea care a susţinut arta pe lângă Casa Regală şi a ab-
ţinut o bursă pentru pictorul băcăuan-  Nicu Enea .

În călătoriile oamenilor de afaceri americani,
în special pentru evaluarea vinului Aligote de la Ni-
culiţel, le-am vorbit de Bazilica Paleocreştină de la
Niculiţel şi de trecerea lui Ulfila, regele şi episcopul
goţilor,  pe la acest sanctuar unde a început să traducă
Biblia pentru goţi.
Le-am recomandat americanilor să participe la festi-
valul mistico-religios PETRUŞ de DACIA  din  Visby,
capitala Insulei Goţilor ( Gotsland) din Suedia.

Am învăţat de la americani să ne asumam ris-
curi, iar ei au învăţat de la noi istoria unui popor pro-
fund creştin, peren, cu o istorie multimilenară. 

În virtutea acestui dialog, prietenii americani
din lumea afacerilor m-au susţinut şi încurajat după
1990 să dezvoltăm cooperarea între SUA şi România
şi din postura de Director general al Diviziei de Co-
merţ Exterior şi Cooperare Economică din Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei din Romania.
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La vechii romani, anul avea doar 10 luni,
martie fiind prima lună a anului și dedicată zeului răz-
boiului, Marte, astăzi însă în calendar este considerată
prima lună a primăverii, în general a femeii și a vieții
care se naște din ea, iar în mod special, a Maicii Dom-
nului.

Nu fără un sens profund, una dintre cele mai
frumoase sărbători creștine preamărește pe Pururea
Fecioara Maria în data de 25 martie, la Buna Vestire,
când prin pogorârea Duhului Sfânt peste ea a zămislit
în pântece pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu (Luca 1, 26-
35).

Deși prospețimea și mirosul paradisiac al pri-
măverii, care cântă în ritmul ei de fiecare dată viața și
renașterea ei sunt recunoscute pretutindeni, la fel ca
și frumusețea și rostul femeii în lume, mai există și
concepții, așa-zis fundamentate biblic, care încearcă
să înfiereze femeia și misiunea ei în lume.  

Contextul de care de obicei se agață răuvoi-
torii este căderea în păcat a primilor oameni, Adam și
Eva. Ea este învinovățită perpetuu pentru intrarea rău-
lui primordial în lume și tot în capul ei se sparg de
obicei relele, justificate sau nu.

În timp ce unii o învinuiesc de faptul că din
cauza ei a venit păcatul în lume… că dacă nu era ea
lumea ar fi arătat altfel… stau, mă gândesc și nu pot
să-mi imaginez cum ar fi arătat lumea fără ea…fără
Întruparea Domnului din Fecioară…

Într-o relație, orice bărbat care este prea laș
ca să-și asume vina, o transferă imediat, fără să stea
prea mult pe gânduri și fără mustrări de conștiință,asu-
pra femeii sale. Astfel scena căderii familiei primor-

diale se repetă la nesfârșit, lanțul vinei este deschis,
el aruncă vina asupra ei, ea transferă vina pe șarpe, iar
șarpele pe Creator. Deci, într-un final, s-ar părea că
Dumnezeu este de vină pentru toate!

„Vina” femeii a fost ,,cunoscută” încă din pri-
mele secole ale existenței Bisericii și folosită ca armă
și scut totodată de-a lungul întregii istorii creștine
până astăzi, de la cei mai obișnuiți oameni,până la cei
născuți în fastuoasele camere de porfiră ale curții
împărătești de pe malurile Bosforului.

Primul episod pe care mi-l amintesc despre
această polemică – citit fără să mai știu unde – reține
un dialog tăios între un patriarh al Constantinopolului,
acuzator și lipsit de tact, și o împărăteasă curajoasă și
demnă, care recunoaște atât vina strămoașei Eva, dar
și proclamă mândră în același timp  izbăvirea adusă
omenirii prin Pururea Fecioara Maria.  

Al doilea episod pe care îl cunosc s-a petrecut
tot la Constantinopol.,,În anul 829 în marele salon al
Perlei au fost adunate și alese cele mai frumoase fete
din imperiul bizantin, pentru ca noul împărat Teofil să
decidă singur care dintre ele îi va fi viitoarea suverană.
La o primă selecție, prințul a ales șase, pe cele mai în-
cântătoare, dar neputând să se hotărască pentru una
singură dintre frumusețile rivale, s-a amânat alegerea
pentru a doua zi. În dimineața următoare, Teofil a apă-
rut în mijlocul tinerelor fete, ținând în mână un măr
de aur, ca Paris între cele trei zeițe, măr pe care trebuia
să îl ofere celei spre care îl îndemna inima. S-a oprit,
mai întâi, în fața unei fete deosebit de frumoase, de
origine nobilă, Kasia pe numele ei, și, puțin
emoționat, neștiind cum să înceapă discuția, i-a adre-

Femeia pe care
mi-ai dat-o să fie cu mine…

(Facere 3, 12)

pr. Felix NECULAI
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sat următoarele vorbe destul de nepoliticoase: „Prin
femeie ne-a venit tot răul.”Kasia era inteligentă și i-a
răspuns,fără să își piardă cumpătul: ,,Da, dar tot prin
femeie ne-a venit și tot binele”. Răspunsul ei i-a ho-
tărât soarta. Foarte speriat de această tânără cu replică
promptă și înclinații atât de feministe, Teofil i-a întors
spatele Kasiei și s-a îndreptat spre o altă candidată, la
fel de frumoasă, care se numea Teodora și căreia i-a
oferit mărul.”(Charles Diehl, Figuri bizantine, vol. I.
Ed. Prietenii Cărții, 2000, p.96).

Împărat sau nu, cu măr de aur, sau doar cu o
floare în mână, bărbatul încă mai dă dovadă și în se-
colul XXI de lipsă de educație și cavalerism și, de ce
nu, de elementară cunoaștere teologică.

Când merg cu prilejul sărbătorilor pe la casele
creștinilor, se întâmplă ca mai întâi să deschidă ușa
bărbatul, care nu de puține ori, fâstâcit, o cheamă ime-
diat pe soție:
Părinte,  stați puțin, că o chem pe nevastă-mea! Ea se
pricepe cu astea! 

Se pare că el nu știe  și nici nu are nevoie să
știe.

Cam așa s-a întâmplat înainte de Crăciunul
lui 2013, la un apartament creștin de pe strada Sabi-
nelor din Tulcea. Bărbatul deschide ușa casei, mă in-
vită înăuntru și totodată mă roagă să aștept câteva
momente. Între timp, o strigă pe soția sa:

„Hai, că a venit părintele! Vino și tu încoace!
Ea, lăsând cine știe ce trebăluia prin casă, se

înfățișează într-un suflet în hol. Îngust, n-am ce zice,
dar, cu puțină indulgență casnică ar fi încăput amân-
doi, unul lângă altul în genunchi. Aud bine cum băr-
batul, zice poruncitor:

Hai, stai tu în genunchi!”
Doar ea știe ce va fi trecut prin mintea și su-

fletul ei, în timpul foarte scurt de când s-a încovoiat
și până când imediat s-a așezat cu genunchii
descoperiți pe gresia ce nu-mi părea a fi nici moale și
nici caldă. Trezită ca de palme, de tonul tiranic, poate
și prinzând ceva curaj din prezența preotului, noua
Evă îi răspunde remarcabil: „Daʼ ce, numai pentru
mine a venit părintele? Stai și tu jos!...”

Bărbatul, ca un adevărat stâlp al casei, când
bate furtuna, se apleacă și se așază în genunchi. De
data acesta furtuna era total îndreptățită şi binevenită
să mai spele din casă şi mai ales din mintea bărbatului
apucăturile teologice, așa-zis creștine.

O altă întâmplare sinceră, și dacă e sinceră e
și reală, pe care nu o pot uita, s-a petrecut la începutul

preoției mele, prin anii 2004-2005, la casele din zona
străzilor cu nume istorice ce aduc aminte de eroi ro-
mâni, Mihai Viteazul și Griviței. E iarnă și soarele își
închide ochii mai devreme. Porțile caselor tac mult
mai repede decât în perioada primăverii sau a verii.
Totuși, pe finalul vizitei pastorale, pe un întuneric tre-
cut de ora 18.00, găsim o poartă ce ar fi trebuit să fie
deja adormită. Ne primește fără zgomot prea mare în
curtea unde locuiesc mai multe generații. Bătăile în-
delungate dar decente în prima ușă, au făcut ca din
spatele ei să ne răspundă un copil, după glas, cel mai
probabil o fetiță: „Părinte, mama nu-i acasă. Mergeți
la bunica!...”

M-am uitat spre dascăl și am consimțit să
depășim situația jenantă. Mergem dincolo, la cealaltă
ușă, la bunica. Era totuși un copil nevinovat și educat,
care nu deschide ușa pe întuneric și care nici nu
cunoștea subînțelesurile expresiilor limbii române, fo-
losită de cei mari, dar reflecta o atitudine mioritică ge-
neralizată în cele privitoare ale practicii creștine. Când
vine preotul cu sărbătorile în casă, iar mama nu-i, intră
instantaneu pe firul minții, devierea, spre mamaia,
spre sora, spre cumnata, spre mătușa ori spre cine o
mai fi în curte de gen feminin, cu excepția bărbaților
de orice vârstă. Ei chiar dacă sunt în casă, se pare că
nici nu există și prea puțini se gândesc la ei ca la niște
beneficiari de religiozitate.

În practica religioasă, e evident că femeia se
pricepe mai bine. De la femeile mironosițe care au
mers dis- de- dimineață la mormânt pentru a unge cu
miresme trupul Domnului Iisus și până la cele de as-
tăzi care știu ,,de toate” în privința botezului, cunu-
niei, înmormântării și parastasului de 3, 9, 20 și 40 de
zile și nu numai, noua Evă punctează bine istoria.

În cele ale practicii religioase de departe fe-
meia e mai descurcăreață. Situația de facto îmi aduce
aminte frumos de o întrebare lansată mai demult - se
zice - la un post de radio străin: De ce în biserici sunt
mai multe femei decât bărbați? Mulți au bâjbâit răs-
punsuri care mai de care mai teologico-moralo-psiho-
socialo-etico - etc, între care a fost reținut, se pare, cel
mai bun.

În biserici sunt mai multe femei, fiindcă în
puşcării sunt mai mulți bărbați!

Depășind stadiul discuțiilor pseudo-teologice
privitoare la locul și rolul femeii jucat la căderea din
Paradis, gândirea avizată a Sf. Ap. Pavel nu amintește
despre bărbat, sau femeie în păcatul neascultării, ci
depășind distincția dintre sexe, vorbește despre natura
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umană, folosind termenul,,om”. ,,Precum printr-un
om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, așa
și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au
păcătuit în el.” (Rom. 5,12).

Când vorbește despre primii oameni Adam și
Eva teologia creștină folosește antiteza. Iisus Hristos
și Maica Domnului sunt noul Adam și noua Evă. Că-
derea umanității prin primii, a însemnat ridicarea ei,
prin Întruparea Domnului Hristos din Fecioara Maria.
,,Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor
învia” (I Cor, 15, 22).

Alături de cele mai cunoscute cărți teologice
dedicate rolului femeii în procesul mântuirii, stă Fe-
meia și mântuirea lumii a lui Paul Evdochimov și
Mama, a P.S. Ioan Suciu, recent canonizat de către Bi-
serica romano-catolică. Din frumusețea și profunzi-
mea gândirii sale teologice, redau mai jos câteva
fragmente, pe care mi-aș dori să le citească și să le
înțeleagă toți aceia care, în fața femeii, se înfățișează
ținând în mână câte un măr de aur.

În istorie ,,…două femei stau ca două pietre
de hotar: Eva, care printr-un cuvânt a dat un curs si-
nistru mersului omenirii, și Maria care, s-a făcut pâr-
ghie de înălțare a aceleiași omeniri. Două căi pe care
se frământă învolburată omenirea, două căi din care
nu poate să scape, două căi cu două destine tragice:

unul măreț, altul funebru și amândouă sunt fructul su-
fletului femeii...”

,,Multe căi ale lui Dumnezeu trec prin femeie.
Între el și ,,omenire”a așezat femeia. Ea e ultima crea-
tură ieșită din mâinile-I binecuvântate. Între îngeri și
femeie se închide întreg universal, întreaga creație, în-
treaga natură.

Femeia nu a fost creată ca o înfrumusețare a
Edenului, nici ca un cast decor al cosmosului; 
nu-i nicio invenție a capricioaselor forțe ale firii, nici
,,plăcutul defect al ei”(Milton). Ea umple o lacună.
Odată creată femeia, Domnul s-a ,,odihnit”. Toate
s-au realizat. Nu mai lipsește nimic ca lumea vieții
omenești să poată dura; nu mai lipsește nimic, nici o
treaptă ca omenirea să se poată apropia de El, nicio
icoană ca Paradisul pierdut să nu fie dat uitării. Ea va
mărturisi în lume întotdeauna ultimul act în timp al
iubirii divine creatoare. Ea însăși să aibă conștiința că,
împreună cu copilul, este cea mai proaspătă manifes-
tare a frumuseților Paradisului pământesc, că este cea
mai sensibilă revelație naturală a surâsului dumneze-
iesc spre creaturi.” (Mama, Cluj Napoca, 2002, ed. a
III-a, p. 9,12-13) .

Aceasta este femeia pe care mi-ai dat-o să fie
cu mine… Doamne. Ea este, pentru că altfel, lumea
nu poate să fie!  
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Istoria creștinismului sau istoria biseri-
cească este, deopotrivă, o disciplină a istoriei și
a teologiei, care se ocupă atât cu studiul evoluției
credinței creștine, cât și cu studiul instituțio -
nalizării și răspândirii creștinismului, de la înce-
puturi și până în zilele noastre. Cu toate acestea,
creștinismul are o parte frumoasă a înfloririi
monasticismului care va fi redat mai jos. 

De-a lungul istoriei, creștinismul a fost
marcat de schisme și dispute teologice care au
avut ca efect apariția unor biserici distincte. Prin-
cipalele ramuri ale creștinismului sunt reprezen-
tate de Biserica Ortodoxă Răsăriteană și Biserica
Romano-Catolică, urmate de bisericile protes-
tante. Inițial, creștinismul a început să se dez-
volte în Ierusalim și mai apoi în întregul Orient
Mijlociu, devenind, ulterior, religie de stat în Ar-
menia (301-314), Etiopia (325), Georgia (337) și,
în final, religia de stat a Imperiului Roman (380).

Creștinismul a cunoscut o dezvoltare fără
precedent în perioada Evului Mediu și o răspân-
dire geografică deosebită în perioada marilor
descoperiri geografice, devenind una din cele
mai răspândite religii de pe glob (circa
240.000.000 de adepți).

Creștinismul ca esență. 
Dacă vom căuta informații des -

pre creștinism, vom găsi o mulțime de păreri și
dezbateri. Unii vor spune una, alții alta. Cineva
zicea: “câți oameni trăiesc atâtea păreri există”.
Apelând la Dicționarul Evanghelic de Teologie,

[1] putem regăsi câteva descrieri:
Schimbarea ordinii sociale sub influența

credincioșilor, arătând o mărturie credibilă a Bis-
ericii.[2]

Aici Tertulian consideră că orice cultură
este mediul păcatului și că mântuirea implică o
separare etică de influențe înconjurătoare. În alte
privințe, însă – cum este cazul concepțiilor de-
spre istorie și providență – creștinismul s-a se -
parat total de aceste influențe.

Convertirea împăratului Constantin (312
d. Cr.) a schimbat în mod decisiv poziția
creștinismului în lume – dacă nu chiar și carac-
terul creștinismului în sine – și a făcut posibil ca
o anumită civilizație să fie identificată cu
creștinismul. 

Augustin descrie două cetăți: cetatea
care este stăpânită de cupiditas se vede nevoia
omului de harul lui Dumnezeu. Augustin a re-
marcat: că orice lucru de pe pământ se
conformează unui oarecare model ceresc,
iar Jean Calvin pune accent pe suveranitatea
intervențiilor lui Dumnezeu și pe victoria
definitivă a lui Cristos pe care o scoate în
evidență Învierea. [3] Acestea ar fi câteva
definiții care ar reprezenta creștinismul, dar vrem
să urmărim cum acesta s-a dezvoltat și s-a
schimbat în perioada înfloririi monasticismului.

Apariția papalității monarhice. – Secolul
al VI-lea a fost martorul unei remarcabile creșteri
a puterii papale. La început, aceasta era slabă,
fiind dominată de împăratul Iustinian din Con-

O NOUĂ ÎNFLORIRE A 
MONASTICISMULUI

Drd. Alexandru COCEATOV
Briceni, Republica Moldova
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stantinopol, care a autorizat nimicirea vandalilor
din Africa de Nord și a ostrogoților din Italia.
Îndepărtarea acestor populații germanice a fost
elementul care a deschis calea pentru dez-
voltarea puterii papale și pentru impozantul pon-
tificat al Papei Grigore I, numit “cel Mare”, de la
590 la 604 d.H.

Grigore a sistematizat ritualul bisericesc
și a promovat monasticismul, care treptat a de-
venit popular în Apus, deși încă mai era privit cu
oarecare suspiciune. El era foarte interesat de
activitatea misionară și a fost cel care l-a trimis
pe călugărul Augustin în Britania pentru a intro-
duce romano-catolicismul în acele părți.

Geneza monasticismului.
Monahismul este un cuvânt care derivă

de la termenul grec: μοναχος— care înseamnă
persoană singură/însingurată, reprezentând ve-
chea practică a creștinilor de a părăsi lumea pen-
tru a se închina trup și suflet unei vieți conforme
cu Evanghelia, urmărind unirea cu Isus Hristos.

Scopul monahismului este îndum-
nezeirea omului (în greacă, theosis), lucrare la
care sunt chemați toți creștinii. Căutarea voii lui
Dumnezeu mai presus de orice altceva este o
idee care apare peste tot în scrierile ortodoxe, ca
de exemplu în Filocalia, o carte care cuprinde
scrieri ale monahilor. Cu alte cuvinte, un monah
(călugăr) sau o monahie (călugăriță, maică) este
o persoană care a jurat să urmeze nu numai
poruncile Bisericii, ci și sfaturile evanghelice (i.e.
“voturile” sau jurămintele monahale ale sărăciei,
castității/curăției, statorniciei și ascultării). Cuvin-
tele lui Hristos pe care se bazează acest fel de
viață sunt: “Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru
este desăvârșit“.

Este reprezentată dorința de a se retrage
din lume pentru reputație de sfințenie, renunțând
la averi, care, prin ideea bisericii, trebuie să fie
folosite de slujbașii mănăstirii. Dar, cum se știe,
mulți bani strică pe om, de fapt, lăcomia de bani
strică omul. Aici biserica devine coruptă. Deși, la
început nu era ideea aceasta. Au dorit să aibă
pământuri, ca preoții să poată să lucreze și să se
întrețină.

În primele două secole de creștinism, unii
creștini trăiau în izolare, în munți sau deșerturi,
petrecându-și timpul în rugăciune. În anul 269,

un pustnic egiptean numit Anton din Teba, a adu-
nat laolaltă mai mulți pustnici, formând o comu-
nitate ce avea să devină prima mănăstire
creșțină. Ideea aceasta a pătruns și în alte re-
giuni creștine, unde s-au întemeiat mănăstiri de
călugări și de călugărițe. Unele comunități mo-
nahale (călugărești) erau legate prin reguli co-
mune, cea mai celebră fiind Regula Sfântului
Benedict. Acesta a fondat mănăstirea Monte
Cassino din Italia, în jurul anului 529 d.H.
Călugării din Ordinul benedictin munceau, se
rugau și participau la ceremoniile religioase în
grup.

Astăzi ortodocșii mărturisesc urmă -
toarele:  “La mănăstire se cultivă retragerea din
lume, singu rătatea şi tăcerea. Dar şi în
îmbulzeală şi în învălmăşeală se poate găsi
mântuirea. Sfântul Siluan menţiona pe Sfântul
Ioan din Kronstadt care, deși a trăit în condiţii de
viaţă agitată, fiindcă îi iubea pe oameni, se ruga
pentru ei şi rămânea, prin rugăciune, în gloată
ca şi monahul în tăcerea chiliei lui. Deci, atât
tăcerea cât şi tumultul se recunosc în dragoste.
Dar dragos tea trebuie câştigată.”[4]

Dezvoltări și reforme.
După o perioada, Benedict a călătorit și

a așezat o mănăstire în afara Italiei, care a adus
cu sine multe reforme, una după altă. Aceasta,
întemeiată în Egipt (cu sfinți ca Antonie cel Mare
și Pavel Tebeul) a răspândit monahismul în Ori-
entul Mijlociu, apoi în Europa. Monahismul a
rămas una din dimensiunile centrale ale vieții
creștine în timpul Evului Mediu occidental și
până în perioada târzie a Imperiului Român de
Răsărit (Imperiul Bizantin). Primul loc în care a
fost adoptat monahismul în afara celor legate
într-un fel sau altul de Roma a fost Irlanda. Aici,
mona hismul a luat o formă specifică, strâns
legată de structura social tradițională a clanurilor,
într-o formă care s-a răspândit mai apoi și în alte
părți ale Europei (mai ales în Franța).

În sec. IX au fost probleme și au dispărut
numeroase mănăstiri. Printr-o mișcare a fost ridi-
cat Dunstan (909-988) care devine în 959 epis-
cop al Londrei. El deschide reforma în Anglia,
arătând în mod calm cum poate fi o viață
monastică. Tot atunci se pun bazele mai multor
mănăstiri și se începe restaurarea celor care au
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fost distruse. În 970 se adopta un cod de reguli
monahale în Anglia prin care mânăstrile își
păstrează independența. O mânăstire avea în
subordine mai multe locașuri. Pe la 1098 toate
locașurile monahale din Europa aparțineau or-
dinului benedictin. Problemele cristologice erau
probleme legate de natura lui Iisus Hristos.
Prima menționare a acestei probleme datează
din sec al IV-lea d.H., când Arie din Alexandria
(250-336 d.Hr) a declarat că Iisus nu este același
cu Tatăl Sfânt, ci este doar o creatură a sa, la fel
ca orice om.Până la momentul acela, creștinii
credeau că Iisus are o latură umană și o latură
divină, dar Arie nega latură divină. În anul 325
e.n., toți episcopii din toate cele trei zone, și cei
cinci patriarhi, împreună cu împăratul Constantin
cel Mare, s-au întrunit în orașul Niceea, în Primul
Sinod Ecumenic al Bisericii Creștine. Aici s-a luat
hotărârea scrierii Crezului de la Niceea, clari-
ficându-se faptul că Iisus Hristos, conform Doc-
trinei Trinitare, este unul și același cu Tatăl Sfânt
și cu Duhul Sfânt, formând Sfânta Treime. Tot
aici, arianismul (doctrinalui Arie), a fost con-
damnat ca eretic (greșit), iar Arie a fost și el ex-
comunicat (exclus din comunitatea bisericii) și
condamnat ca eretic. Au mai apărut apoi și alte
erezii, dar toate au fost combătute. Cea mai
însemnată erezie poartă numele de monofizism
și a avut consecințe grave asupra Lumii Creștine.

Dar în sec. XI, numeroase mânăstiri
benedictine[5] erau dominate deja de neglijență,
corupție și imoralitate. Tot atunci se întemeiază
cele mai multe mânăstiri prin Franța. Aici cister-
cienii au luat locuri pustii și le-au transformat în
locuri fertile și bune.

Bernars a fost unul din cei mai importanți
teologi ai epocii medievale. În perioada lui, cam
în sec. al XII-lea s-au întemeiat biserici au-
gustiene independente, dintre care unele au de-
venit faimoase. Pe atunci au apărut
și Premonstratisienii (Ordinul Premonstratens; în
latină Candidus et Canonicus Ordo Praemon-
stratensis) a fost întemeiat în anul 1120 de Nor-
bert de Xanten împreună cu alți 13 însoțitori, în
localitatea Prémontré de lângă Laon (Franța).
Ordinul cuprinde canonice regulări, ce reprezintă
o sinteză a vieții monahale și a celei canonice.
Există și o ramură feminină a ordinului, din anul
1120 la inițiativa lui Norbert lângă Laon. În  Anglia

aceștia  au fost numiți Canonicii Albi, datorită
hainelor pe care le purtau.

Au existat și mănăstiri aparte pentru
femei. Deși un mare număr exista în sec. XII, ele
au început din sec. al IV-lea d.H. În 1300 erau
deja vreo 700 de mănăstiri pentru femei în Eu-
ropa. Unele femei erau aduse atunci când famili-
ile lor nu le mai doreau,  altele erau aduse că să
nu fie usurpate tronurile copiilor lor.

Astăzi în Biserica Ortodoxă Coptă din
Alexandria există doar două trepte ale călugăriei,
unul echivalent rasoforului combinat cu stavrofo-
rul şi schimă mare. Cele două slujbe pentru ras-
ofor şi stavrofor sunt săvârșite una după cealaltă,
ca o singură slujbă și foarte rar se fac în zilele
noastre la câţiva ani distanţă. Când cele două
slujbe sunt separate, veșmintele care se dau
prima dată nu se mai dau şi la a doua slujbă.

Când cineva devine monah sau mon-
ahie, are loc o slujbă ce se numește Rânduiala
și slujba marelui și îngerescului chip. Aceasta
presupune depunerea celor trei voturi monahale:
sărăcia, fecioria şi ascultarea, care se constituie
în jurăminte ce se fac în faţa sfântului altar. Can-
didatul, fiind aşezat pe semnul crucii, la pământ
şi îmbrăcât doar cu o haină albă (cămașa bu-
curiei lui), are, precum la Botez, un naş care îl
poartă sub mantia sa în acel moment şi care îi
va fi povăţuitor şi îndrumător toată viaţa.

Monasticismul a dat teologii cei mai de
seama ai Evului Mediu: Pierre Abelard, Toma de
Aquino… Mănăstirile erau unicul loc de educație
și școală. Au construit biserici, locuri libere au
transformat în terenuri agricole, aveau turme,
hrăneau pe săraci, îi ajutau pe țărani la recoltat,
aveau patru ore de rugăciune zilnică și mese
scurte, în regim vegetarian. Astfel au avut o
influență pozitivă asupra populației.

Și, dacă ne întoarcem la defi niția creș -
tinismului, vedem că acești oameni influențau
poporul cu viața și atitudinea lor, arătând maturi-
tate spirituală, separare totală de lume și de pof-
tele ei (chiar dacă această a fost doar într-o
oarecare măsură), schimbarea ordinii sociale, o
maturitate credibilă în locul în care se aflau.

Cele patru piroane ale călugărilor. Prin
voturile monahale, călugărul s-a făcut pe sine,
pentru întreaga-i viață, dar lui Dumnezeu. El în-
cepe lupta cu sine însuşi, cu patimile şi cu pute -
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rile întunericului din văzduhuri, război ce nu se
va sfârşi decât odată cu ultima sa suflare.
„Rămâneți răbdătoare în această răstignire de
sine”, le sfătuiește Sfântul Teofan Zăvorâtul pe
monahii. Pentru nimic în lume, călugării nu tre-
buie să lase chemarea interioară ce i-a îndemnat
spre monahism să le iasă afară din inimă.
Crucea pe care se înalță îi va conduce către
desăvârșire și astfel se vor înfățișa în împărăția
iubirii lui Dumnezeu. 

Și iată care sunt cele patru piroane ce  îi
țin în statornicie pe monahi: setea nestinsă pen-
tru mântuire, îndepărtarea tuturor lucrurilor
lumești din interiorul mănăstirii, tăierea voii pro-
prii, moartea față de toate cele pământești,
dimpreună cu trăirea numai pentru Dumnezeu.
„Străpungeți-vă mâinile și picioarele inimii voas-
tre cu aceste piroane și veți fi răstignite și capa-
bile de a rosti împreună cu Apostolul, că nu
numai lumea vi s-a răstignit vouă, ci și voi v-ați
răstignit lumii”, scrie Sfântul Teofan Zăvorâtul.

Aplicare practică.
În structura tipică a societății feudale,

țăranii asigurau hrană societății, nobilimea lupta
că s-o apere, iar călugării se rugau pentru
întreținerea acesteia. Ei au jucat un rol important
în generația lor și, drept urmare, au avut o
influență pozitivă. Oare la ce sunt gata creștinii
azi? Cum sunt prezentate caracterul lor și tăria
credinței în problemele și dificultățile întâlnite în
viața de zi cu zi? Oare avem ce învață de la în-
florirea monasticismului?

Toate aceste lucruri, citite din această
carte, ne pot pune pe gânduri și nu numai, să
învățăm de la ei, aplicând în viața noastră acele
adevăruri, care ne pot ajuta la vestirea Cuvântu-
lui, plantarea de biserici, viață de credință în
sfințenie și altele. 
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IMPERATIVUL IDENTITĂȚII
ACTUALIZATE

De la agonie spre extaz. Forța identității actualizate

Munca este act de creație și, ca urmare, po-
porul muncitor nu se cuvine a fi desemnat prin cuvân-
tul servitor, nici dacă poartă corelativul „al muncii
tăcute”, fiindcă în timp sintagma „muncă tăcută” se
pierde și ne rămâne în cap și în suflet doar umilitorul
calificativ: servitor. Asta nu e figură de stil, ci altceva.
Nedrept este și reproșul adresat celor mulți, truditori
ai muncii tăcute, că nu ar avea seva necesară pentru a
plămădi pentru noi elite mai performante. 

Acarul Păun mereu este înduplecat să creadă
că poartă vina la toate relele. Are și el păcatele lui, dar
e profund greșit să-i fie puse-n spate și păcatele altora.
Evident, comportamentul poporului se cere a fi
îmbunătățit, dar se comite o mare și multiplă greșeală,
când semizeii de la butoane se debarasează de pro-
priile lor responsabilități transferându-le asupra celor
mulți. Se pierde astfel șansa oricărei redresări, fiindcă
cei în cauză se consideră și sunt considerați imaculați,
iar celor mulți nu le rămâne decât să îndure
consecințele, descurajați și scârbiți de ideea că orice
ar face nu se mai pot realiza într-o societate ce pare
decăzută, de vreme ce este culpabilizată fără încetare.
Dacă această culpabilizare a maselor, cel mai adesea
nefondată, durează ani și decenii, societatea începe să
decadă cu tot mai puține șanse de redresare, fiindcă

sentimentul inutilității eforturilor se extinde. Vom trăi
mult mai bine, dacă vom înlocui critica cu autocritica.
Trebuie să fim convinși că numai elitele pot oferi mo-
delul de viață cuvenit unei națiuni și că inculparea
unui neam este, cu atât mai nocivă, cu cât cei mulți
nici nu pot fi îndreptați prin critică, ci numai prin mo-
dele. De aceea, înainte de a se mai arăta cu degetul
spre pleava din ochii truditorilor de rând, se impune
eliminarea franjelor de lumini și umbre din câmpul
vizual al celor aflați în vârful culturii noastre. Înainte
de orice, sunt de eliminat dificultățile de comunicare
cu Academia Română, prea puțin dispusă să accepte
că mai dăinuie erori rămase din trecut, de unde și
tendința sa clar manifestată de a tergiversa analiza de
fond a soluțiilor propuse din exterior, numai fiindcă
s-au găsit vicii, unele chiar reale, în forma de prezen-
tare a propunerilor. Cu tot respectul cuvenit, rugăm
cel mai înalt for al culturii noastre să acorde o atenție
reală soluțiilor propuse, fiindcă în știință mereu este
ceva de ameliorat, iar ideile novatoare apar, unde vor
ele. Fără ezitare ne alăturăm acelui  perseverare dia-
bolicum, cu dorința vădită de a nu se mai persevera
în obstrucționarea dialogului. Semne bune există,
totuși, fiindcă la modul declarativ s-a recunoscut că
dialogul este prima condiție a vieții (Mihail Șora).  

George Liviu TELEOACĂ

s
tu

d
ii

Motto: „…identitatea este procesul construirii unui sens, 
pornind  de la un atribut cultural sau de la un ansamblu coerent de atribute culturale.”

(Manuel Castells, la Const. Schifirneț 2009)
Păcatele culturale nu se prescriu niciodată. (Dan Ciachir)
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Până la urmă de ce aceste punctări? S-a în-
tâmplat ceva? 

Da, s-a întâmplat!
După ce, parcă l-am și uitat pe Tatulici cu

rușinea lui de a fi român, după ce s-a mai liniștit și
HRP, care prea și-a permis să descrie radiografia ne-
amului românesc în termeni suburbani-scatologici, ne
pomenim, iată, ca din senin, cu un nou caz; de
neașteptat și, aproape, de neimaginat. Invitată la o
emisiune TVR (https://www.youtube.com/watch?
v=H1cdkswS19M), cea mai cordială, harnică și iubită
personalitate a culturii române a ținut cu tot dinadinsul
să ne convingă că suferim de sindromul poporului de
rangul doi, că suferința este fără leac și că trebuie să
ne mulțumim cu demnitatea trăită la nivelul acestui
statut de inferioritate. A mai spune că această stare
este fără leac înseamnă a osândi pentru mult timp.

Este adevărat că s-au prăvălit asupra noastră
cam prea multe necazuri, de am ajuns să oscilăm între
agonie și extaz, dar domnia sa prin pregătire, ca și prin
înaltele sale funcții trebuia să aleagă calea spre extaz
și să spună: Aceasta este cauza noastră! știut fiind
că doar fervoarea pentru o cauză îți redă șansa la
propășire și la respectul de sine. (Antoine de Saint
Éxupery, Citadela). Prea sunt multe azi de făcut în
lume și mai ales în UE, pentru ca îndrumați de elitele
noastre să nu ne găsim și noi de făcut ceva respectabil,
ca să nu ne găsim chiar rostul nostru, pe care să ni-l
asumăm cu toată dăruirea. Numai Lacheul așteaptă
ocările și dispozițiile stăpânilor, Universitatea și Aca-
demia privesc în jur și văd imediat ce este de făcut,
fiindcă soluțiile și cu atât mai mult soluțiile inteligente
pentru problemele de azi pornesc de la cercetarea aca-
demică și universitară. Constantin Rădulescu-Motru
a arătat, încă din anul 1904, că demersul politic este
cel care depinde de calitatea culturii și nu invers. Tra-
tatul de la Maastricht, din 7 februarie 1992, nu numai
că a reafirmat dependența actului politic de calitatea
culturii, dar a și adresat elitelor culturale chemarea de
a pune umărul la edificarea unității europene, cu pre-
cizarea că avem nevoie de o cu totul altă cultură. 

În plus, dacă teoria provocare-răspuns formu-
lată de pragmaticul savant Arnold J. Toynbee se adre-
sează elitelor, acelea care sunt, oare de ce se mai arată
cu degetul spre cei mulți, așa cum făcea un istoric, de
la care ne-a rămas ca o pedeapsă sintagma acuzatoare
și demobilizantă: „un popor de oi”. Istoricul ca expo-

nent al înțelepciunii societăților de a trai (HISTORIA
MAGISTRA VITAE!) nu are voie să plângă, nu are
voie să se plângă, nu are voie să deplângă. A-ți jigni
neamul, care te susține, cu sintagma „popor de oi” nu
este treabă de istoric. Istoricul nu avea voie să con-
funde oaia cu păstorul. Suntem neam de păstori, dar
și Avraam și Iacob și David, mai la început, tot păstori
au fost. Exercitarea păstoritului, când mai e și trans-
humant, presupune cunoașterea la perfecție a unui
complex de științe, un înalt spirit organizatoric și
multă bărbăție, fiindcă ești răspunzător pentru multe
și pentru mulți. Istoria se face punând în centru ființa
umană și nu idei depășite, cum e și cea privind origi-
nea noastră latină. 

Poate că dacă ar fi aprofundat ceva mai bine,
măcar, Istoria romană a lui Theodor Mommsen, ar fi
dibuit acele chei inedite, care să ne relanseze în cău-
tarea adevărului nostru identitar, ajuns în context eu-
ropean unul de interes imediat. După ce în anul 1992,
Rémi Brague publicase, la Paris, Europe, la voie ro-
maine, a cunoaște Istoria romană a lui Theodor
Mommsen, singurul istoric căruia i s-a decernat Pre-
miul Nobel, a devenit o necesitate și nu doar pentru
tristul personaj obsedat de oi, ci pentru toate elitele
noastre intelectuale începând cu istoricii. Tradusă în
românește, în anul 2002, cu titlul Europa, calea ro-
mană, cartea ne cere să reflectăm cu privire la esența
Europei, asupra a ceea ce constituie identitatea sa și
unitatea sa. Or, pentru a se desluși cât de eficientă
poate fi în epoca noastră calea romană, trebuia să se
pornească de la fondul de cunoștințe sistematizate de
Theodor Mommsen în celebra sa lucrare, dar și de la
cheile sale încă nevalorificate, fără de care UE se află
în grea suferință. 

Pe de altă parte, este firesc să recunoaștem că
Roma, ca model de civilizație, n-a apărut ca „din
senin” la anul 753 î.Hr. Titii, Lucerii și Ramnii, deja,
erau purtători de temeiuri, așa încât temeiurile gene-
rale de unitate ale complexului european provin mai
din adâncul timpului, dar și din locul de unde au ema-
nat caracteristicile barbare și scite ale limbii latine,
pomenite în dialogul dintre Papa Nicolae I și Basileul
Mihail al III-lea. Pentru Rémi Brague, Atena, Ierusa-
limul și Roma sunt sursele de la care s-a adăpat dina-
mismul secundarității europene, dar spre lauda înaltei
sale ținute deontologice, tot autorul se întreabă în
prefața la ediția din limbă română „dacă un resort
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esențial nu s-a rupt”. El nu s-a rupt, ci a fost acoperit
de întunericul uitării, care după alți șapte ani a fost în-
lăturat de marele cotidian NYT, din 30 noiembrie
2009, (https://www.nytimes.com/2009/12/01/science
/01 arch.html) atunci, când a vestit lumii întregi că
mult înaintea gloriei reprezentată de Atena și de
Roma, că mult înaintea orașelor din Mesopotamia și
a templelor de pe Nil, a trăit la Dunărea de Jos un
popor, lider în artă, în tehnologie și în comerțul la
distanță. Așadar, nimic surprinzător, de vreme ce gu-
rile marilor fluvii au fost în istoria lumii leagăne de
civilizație. 

Dar să revenim la recentul interviu, în care s-
a și repetat, pe bună dreptate, că ne aflăm între agonie
și extaz. 

Acesta este adevărul, ne aflăm între agonie și
extaz, motiv pentru care este legitim să întrebăm:
Oare de ce liderii, de la toate nivelele culturii noastre,
evită să militeze sau măcar să abordeze cu seriozitate
varianta numită extaz? 

Numai fiindcă rădăcinile și temeiurile
civilizației europene se arată a fi la Dunărea de Jos?   

Dar, asta nici modestie nu e, ci o jenantă
teamă și o păguboasă comoditate de a cumpăni abun-
denta informație primară pusă la îndemâna oricui de
performanțele IT, între care și cataloagele on-line ale
bibliotecilor sau avalanșa de tratate și dicționare în va-
riată electronică. Temeiurile reale ale civilizației eu-
ropene trebuie să se afle undeva și, ca urmare, se cer
a fi căutate și găsite, oriunde s-ar afla. Ur-volk, Ur-
heimat, Ur-schprache, Ur-monotheismus sunt con-
cepte bine motivate, a căror importanță crește cu
fiecare zi care trece. 

Avem nevoie de Adevăr și ca urmare nu avem
dreptul să uităm, că și până acum, în acord cu delimi-
tarea impusă de spațiul în care crește fagul, Grigore
Buțureanu, Teohari Antonescu, Cambrige History of
India, Marija  Gimbutas și mulți alții au dovedit
importanța ținuturilor de pe valea Dunării de Jos pen-
tru civilizația indo-europeană și nu numai.      

Dintre reperele noastre identitare, chiar nu
mai poate fi înlăturată ideea aberantă că românii al-
cătuiesc un popor nou, care s-ar fi format abia după
urgia jafului declanșat de împăratul Traian și că limba
română s-ar fi plămădit din graiul abrutizat și abruti-
zant al legionarilor, ce ne-au ucis și ne-au stors în nu-
mele Romei Antice? În istoria civilizațiilor, jaful și

asuprirea produc reculuri și, totuși, noi am reușit să
ne păstrăm ființa. Ajuns la Roma, Badea Cârțan a fost
asemuit cu personajele de pe Columnă. Opregul gu-
gulanilor purtat și azi cu demnitatea conștiinței iden-
titare, vine din civilizația Vinča, iar cătrința
maramureșencelor e incizată pe ceramica de la Suciul
de Sus din epoca bronzului (Ioan Marchiș). 

Chiar nu se știe că distinsa doamnă Maria
Iliescu a găsit destule cuvinte românești în substratul
unor limbi europene, după ce cu două secole în urmă,
însuși Petru Maior, marele corifeu al Școlii Ardelene
a dat primul mare semnal că limba latină nu se află la
originea limbii române, atunci, când a scris: Dacă este
a grăi oblu limba română este muma celei latinești? 

Mai clar de atâta nici că se putea, iar omoni-
mele româno-latine și penele de pasăre de pe Lupa
Capitolină îi dau perfectă dreptate. Rezultă, așadar, că
stabilirea adevăratei noastre identități nici nu mai de-
pinde de ceea ce a zis un autor sau altul, ci se
definește, exclusiv, prin referire la aceste informații
primare furnizate de explozia informațională de azi. 

Un caz elocvent de omonimie româno-latină
îl reprezintă bine cunoscutul verb a merge, care în
limba română se referă mai ales la deplasare și apoi
la funcționare, în timp ce verbul mergo,-ere cu
frecvență nesemnificativă în limba latină se referă la
scufundare, submersie.   S-a încercat motivarea aces-
tei mutații semantice, dar și tentativa lui Sextil
Pușcariu e hilară. Chiar dacă, cineva ar fi inițiat, în
mod arbitrar, tentative de mutație semantică nefi-
rească, nu se poate explica generalizarea lor. Ideea
unei asemenea generalizări pică de la sine, dacă avem
în vedere că și în celelalte limbi romanice înțelesul și
forma verbului a merge coincid cu înțelesul și forma
verbului românesc. 

Omonimie româno-latină se constată și pen-
tru alte cuvinte cum ar fi: a afla, brumă, a iubi, a lăsa,
pernă, a striga, talpă, a urca etc. Dacă în Dacia Tra-
iană s-ar fi răspândit limba latină, aceste cuvinte ar fi
păstrat înțelesul din limba latină, dar în limba română
cuvintele acestea au un cu totul alt înțeles. Ajunși aici,
mai trebuie subliniat și faptul că Romul (us), ca epo-
nim al romanilor este proiecția lui rumăr (us) și nu
altfel, întrucât această formă rotacizată a lui român,
ancorează vechimea etnonimului nostru în perioada
celei mai arhaice flexiuni indo-europene, flexiunea
alternanței r/n (Cf. É. Benveniste), adică ne-am numit
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„rumări”și apoi „rumâni” cu mult înaintea fondării
Romei. Pe seama primei forme rotacizate, rumăr, a și
existat în Roma Antică, pe partea estică a colinei
Aventin, spațiul activităților cu caracter sacru numit
Remoria, spațiu dominat de templul Fraților Arvali.
A mai existat în Roma Antică și sărbătoarea numită
Remuria, consacrată străbunilor buni și iluștri, ca do-
vadă directă și de necontestat a faptului că romanii
înșiși au recunoscut că strămoșii lor cei buni și
înțelepți au fost rumării. De aici și multele intimități
dintre limba latină și limba română, puse în evidență
de domnul profesor universitar Ion Coja, care a urmă-
rit mai ales relevanța cuvintelor periferice, inaccesi-
bile vorbitorului de rând.

După cum se vede, limba latină și limba ro-
mână s-au dezvoltat independent pornind de la un
fond comun de cuvinte. Ca dovadă că acest fond
comun s-a constituit la Dunărea de Jos, mai dăinuie
pe pământul românesc câteva cuvinte, care se dove-
desc a fi bază de metaforizare pentru cuvinte ivite în
mai multe limbi indo-europene. Cazul acestor cuvinte
este total diferit de cazul cuvintelor ce se aseamănă
între ele. În cazul cuvintelor asemănătoare cuvântul
de bază (cuvântul matcă) nu rezultă în mod necesar,
pe când legătura directă dintre cuvântul-bază și cu-
vântul născut prin metaforizarea bazei sale arată pre-
cis originea cuvântului și, implicit, sensul deplasării
lui în spațiu. 

Un asemenea cuvânt-bază este vechiul cuvânt
românesc cloambă cu înțelesul de „creangă”, pe
seama căruia au apărut noi cuvinte în limbile indo-eu-
ropene, mai ales, cuvinte referitoare la leagăn. Acest

exemplu rarisim, dar real, de cuvânt-bază de metafo-
rizare este esențial, fiindcă arată, fără putință de tă-
gadă, că roirile, pornite spre cele patru zări, au
valorificat în mod propriu cuvântul cloambă, cu care
plecaseră din limba română rămasă până azi la Dună-
rea de Jos, adică în vatra băștinașilor Europei, cum a
numit-o Marija Gimbutas. 

Tot de la Dunărea de Jos a pornit în toată
lumea și simbolul Lupului cu pene, numit de multe
ori Dragon sau Balaur, în legătură cu care s-au găsit
mai multe statuete cu cap de lup în depozite ale ne-
oliticului timpuriu, cum sunt cele de la Dimini-Volos
sau de la Vinča. 

Marea răspândire a Dragonului corelată cu
răspândirea similară a cuvintelor născute pe plan local
prin metaforizarea specifică a cuvintelor-bază
românești, dar și ținând cont de faptul că există omo-
nime interlingvistice, conduc la concluzia indubitabilă
că gestionăm Vatra Tradiției Primordiale, iar dovezile
se înmulțesc pe măsură ce se trece de la antichitate
spre evul mediu. Etnonimele și toponimele, începând
cu cele ale anticilor liguri, alcătuiesc alte sisteme de
informație primară, care atestă fără echivoc esența va-
lahică a Europei, că tot ni s-a cerut de către Rémi Bra-
gue, să reflectăm cu privire la esența Europei. 

Ca dovadă directă că în edificarea civilizației
umane, prin sacru, am avut un rol pe deplin  recunos-
cut încă din acea vreme, neamul acesta de la Dunărea
de Jos a și fost sacralizat în Rig-Veda ca zeitate co-
lectivă cu numele de Valac-Hilyah. 

Fără niciun dubiu, suntem neamul matcă, ne-
amul întemeietor de societăți civilizate prin sacru, de
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la Oceanul Indian la Oceanul Atlantic, iar însușirile
care au determinat aceste înfăptuiri le purtăm în firea
noastră sub forma a ceea ce Lucian Blaga numește
„matricea stilistică”. Ea rămâne stabilă dincolo de
toate suferințele îndurate, așa cum au constatat, pe viu,
la vremea lor poetul Martin Opitz, părintele poeziei
germane, după anul 1600, sau geograful Wilhelm
Hoffmann, care colindase toată lumea după anul
1800. Cu toată sobrietatea lor, cele două genii au ex-
primat în termeni elogioși noblețea fizică și spirituală
a neamului românesc. N-am fost niciodată neam de
rangul doi, așa încât orice tentativă de a ne considera
neam de nivel inferior nu poate fi decât respinsă ca
nulă și neavenită. 

Putem fi asupriți sau alungați, dar neam infe-
rior nu putem fi numiți nici dacă ar fi să pierim. Pe
baza registrelor fiscului otoman și a mărturiilor directe
rămase de la geograful Elysée Reclus și istoricul Ge-
orges Castellane populația, de la Dunăre la Corint, a
fost preponderent românească. Ca urmare limba ro-
mână a continuat să fie limbă franca în Balcani până
către anul 1950. În secolele anterioare, încă s-a mai
vorbit românește până pe Vistula și din Tatra, până
dincolo de Bugul, care delimita Țara Moldovei pe
hărțile geografilor de la Gotha (Ion Varlam-Liviu
Vălenaș). Foarte mulți dintre români au pierit
asasinați mișelește de cei ca antarții sau prin înfoibare.
Pentru a scăpa de urgie mulți s-au exilat. Exilați, însă,
au fost și Dimitrie Cantemir și Inocențiu Micu-Klein
și Alexandru Ioan Cuza, dar niciodată n-au fost
considerați de neam  inferior. Ca aceștia ne-au fost li-
derii și ca ei ne este neamul, dar lăcomia, viclenia, ci-
nismul și cruzimea samavolnicilor au fost de
neimaginat. După cum era și de așteptat, aceste rele
s-au întors împotriva lor și astăzi se vorbește frecvent
despre sinuciderea Occidentului (Douglas Murray,
The Strange Death of Europe)

Bine, bine, s-ar putea obiecta: așa, ați fost
atunci, dar azi trăiți fără rost și ca atare sunteți un
neam decăzut. Da, urgisit de noile viclenii, dar decă-
zut –  nu! Decăzuți ar putea fi doar cei ce au pierdut
Legea, Legea care ne-a zidit pe toți. Decăzuți ar putea
fi numiți doar cei care contrar Legii caută să promo-
veze noi forme de marxism. Noi mai păstrăm Legea
și spre beneficiul tuturor celor de azi am purtat peste
milenii arhetipurile necesare pentru reîntemeierea
lumii, fiindcă nu poate exista unitate în diversitate fără

a conștientiza și a cinsti în comun și în comuniune lea-
gănul civilizației umane. Luminarea lumii este datoria
noastră specifică și știm ce avem de făcut. Cum vom
reuși este mai greu de spus. Văzând și făcând. 

Ne-am regăsit și ne consolidăm cu fiecare zi
care trece. Crezul domnului academician Alexandru
Zub este și crezul nostru. Da, identitatea reprezintă o
conquistă continuă și în această idee rugăm Onor
Conducerea Academiei Române să asigure buna
funcționare a unui grup de lucru cu aptitudini trans-
disciplinare: istoria artelor plastice-heraldică-seman-
tică-teologie,  în cadrul căruia să putem conlucra
pentru a aduce la zi temeiurile noastre identitare, dar
și rolul ce ne revine în salvarea și edificarea Europei
Unite. Contăm pe crezul recent proclamat de Domnia
Sa, Domnul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei
Române și Magnificul Rector al UBB: la noi ideea
europeană trebuie să fie idee românească, în primul
rând, iar europeanul trebuie să mă perceapă ca un
om care îmi cunosc locul în Europa, îmi cunosc va-
lorile și vreau să le împărtășesc altora. 

Ne cunoaștem și locul și valorile. Suntem
„națiunea matcă”, iar valorile noastre aparțin tuturor,
de unde și datoria de a le restitui cu toată grăbirea.
Suntem națiunea matcă și nu trebuie să cerem voie ni-
mănui pentru a ne face datoria. 

Nici nu mai avem de ales și nici timp de
așteptat. După ce Papa Ioan Paul al II-lea ne-a spus:
Vei fi popor făcător de pace, Jean-Claude Juncker,
Președintele în exerciţiu al Comisiei Europene, ne-a
reamintit în fața Camerelor reunite ale Parlamentului
României: Voi trebuie să fiți artizanii păcii în Europa
și în lume.

Toate acestea nu reprezintă un fel de analge-
zic psihiatric pentru un bănuit sindrom de inferioritate
imaginat de pripeala unui realizator de televiziune, ci
destinul nostru în lume, pentru care România și Ro-
mânii au trăit jertfelnic de la Facerea Lumii. Facerea
Lumii Civilizate.

București, 13 mai 2019

Notă: Dată fiind importanța temei, se recomandă studiul
IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXTUL MO-
DERNITĂŢII TENDENŢIALE de Prof.Univ.Dr. Const.
Schifirneț (http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-
6-2009/05-CSchifernet.pdf) 
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TRIADA  PRIMORDIALĂ
EXISTENȚIALĂ A POPORULUI

NOSTRU

Consider că Geografia, Limba maternă și Is-
toria formează triada  existențială primordială a ori-
cărui popor din lume, deci și a neamului nostru.
Primele două, puse într-un sistem cartezian, ar repre-
zenta abscisa (suportul fizic geospațial= teritorial,
esențial pentru existența unui popor), respectiv ordo-
nata(comunicarea, spiritualitatea- catalizatorul unității
umane totale), în timp ce a treia este rezultanta – ca
reprezentare grafică, definită prin evoluții liniare sau
cu oscilații/inflexiuni (așa arată istoriile naționale).
Deși toate cele trei componente au individualitatea/
specificitatea lor, ele nu se pot dezvolta decât triadic.
Rezultanta – Istoria este cea care dă cea mai impor-
tantă măreție unui popor, demnitate, forță/putere, ex-
presivitate, respect.

O istorie concrescută din limba maternă și
geografie. Acesta este modul ideatic-rațional de la
care pornesc evoluțiile etno-statale.  Se știe că, în tre-
cut, au existat  o mulțime de războaie, invazii și rap-
turi teritoriale prin care s-a schimbat continuu
geografia popoarelor. Astăzi, însă, granițele statale, în
accepție modernă, sunt definite prin tratate
internaționale, care trebuie respectate, chiar dacă mai
există inechități (destule pe glob) – mai ales în cazul
rapturilor teritoriale(ex. Basarabia și Bucovina). 

Deși marile puteri mai încalcă regula, în prin-
cipiu se respectă ceea ce s-a stabilit prin tratatele
internaționale și cu recunoaștere O.N.U. Altminteri,
în condițiile actuale ale acumulărilor de arsenale nu-
cleare, chimice, biologice, electromagnetice și infor-
matice, o conflagrație mondială ar echivala cu un

dezastru total, planetar.Cu toate acestea, este bine să
fim cu ochii deschiși tot timpul, ca națiune, pentru a
nu ne rătăci mai târziu, deoarece viața popoarelor nu
se desfășoară numai linear și este plină de imprevi-
ziuni.

Geografie înseamnă teritorialitate, definirea
spațială a unui neam, brazda de pământ în care acesta
germinează și regenerează. Este un atribut fundamen-
tal al identității sale.

Ideea de teritorialitate este esențială pentru că
prin ea se garantează dreptul la existență a unui popor.
Împreună cu celelalte două componente amintite ca-
pătă valoare de sacralitate. Scriitorul Alexandru
Vlahuță exponent al realismului liric, istoric și pito-
resc afirma în monumentala sa lucrare ,,România Pi-
torească” (scoasă spre rușinea noastră din programa
de învățământ,de câțiva ani buni):,,Vijelii cumplite-
au trecut peste noi, la toate-am ținut piept,și nu ne-am
dat, și-aici am stat. Ca trestia ne-am îndoit sub vânt,
dar nu ne-am rupt. Și-am rămas stăpâni pe moșioara
noastră. Știe numai bunul Dumnezeu cu cât sânge ne-
am plătit noi pământul acesta, scump tuturor români-
lor, pentru frumusețile și bogățiile lui, scump pentru
faptele mărețe și înălțătoare care s-au petrecut pe el”.

Astăzi, dintr-o lipsă crasă de cultură istorică,
geografică, literară, analiză sistemică și civică de so-
lidaritate se întâmplă lucruri nedorite cu pământul țării
noastre. Napoleon Bonaparte spunea că geografia este
mama istoriei. Acest mare adevăr, axiomatic vorbind,
l-a pronunțat unul din marii exponenți ai națiunii fran-
ceze. Evident că s-a gândit la suportul vital – mediul

Profesor Gheorghe OANCEA
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geografic în care s-a format și dezvoltat poporul
său.Când istoria curge și acoperă statornic tot terito-
riul respectiv, cu straturi de civilizație materială și spi-
rituală sunt semne că poporul respectiv este bine
înrădăcinat. Geografia devine astfel cea mai mare
rezervație arheologică în ale cărei castre istorice se
stratifică milenii de civilizație.

În fapt și în principal,  istoria peste această
geografie se clădește prin relații puternice de comu-
niune spirituală, angajantă, între semenii etnotipului
respectiv. Iată de ce limba maternă devine mecanis-
mul prin care se realizează unitatea de limbă, de neam,
de teritoriu, de istorie și credință a poporului biologic.
Istoria, geografia și limba maternă formează triada în
care și prin care se clădesc brandurile identitare ale
unei națiuni. Multe din componentele vieții unui
popor devin părți absorbite de istoria sa. În procesul
transformării și interacțiunii cu mediul geografic, po-
porul prin limba sa maternă, capătă experiențe de
viață pe care nu odată le găsim exprimate în literatura
clasică și științifică sau în formele paremiologiei po-
pulare. 

Acestea din urmă sunt adevărate enciclopedii
ale înțelepciunii care trebuie transmise și însușite din
generație în generație, deoarece certifică experiențe
de viață cu o uriașă forță morală mobilizatoare.
Bogățiile de semnificații ale paremiologiei populare
exprimă geniul creator al fiecărui popor din lume. Ele
sunt comori de înțelepciune și meditație profundă că-
rora trebuie să li se dea o mai mare importanță prin
planurile de învățământ, dacă vrem să avem o socie-
tate sănătoasă și viguroasă în dimensiunea ei civic-
morală și economică. 

Vitalitatea unui popor se exprimă, însă, și prin
regenerarea sa demografică. În cazul actual al țării
noastre situația are valențe dramatice, deoarece ne
aflăm în involuție, ca într-o situație de război. Feno-
menul va deveni extrem de acut în următorii 15-20 de
ani, dacă nu vor fi luate măsuri ample de interes
național, în acest sens. Pentru orice țară, o evoluție
demografică cu un bilanț natural ușor pozitiv este o
necesitate care ține de existența sa istorică. Criteriul
istorico-geografic al continuității teritoriale și al pon-
derii populației majoritare este fundamental pentru
existența noastră ca popor. 

Este evident acest regres demografic prin care
trecem și amprentează România și ar fi extrem de pă-
gubos să uităm repede învățăturile Tratatului de la Tri-

anon. Geografia și istoria sunt două științe-surori cu
un comportament de gemene. Prin ele se transmit
foarte multe informații de interes științific, public și
practic. Alungate din Cetate, nu facem altceva decât
să grăbim așternerea întunericului peste aceasta. Cu
cât un popor devine mai ignorant cu atât este mai ușor
de dominat, manipulat și dus spre piere.

În ultimele decenii, cele două discipline de
studiu au fost destul de amputate în planurile de
învățământ. Dacă vrei să distrugi un popor poți face
lucrul acesta tăindu-i rădăcinile de unde își trage seva
– istoria și geografia, adică două din cele mai impor-
tante valori identitare. Marele nostru cărturar Iordache
Golescu în părinteștile lui înțelepciuni pilduitoare spu-
nea:,,iubirea de patrie e patima cea mai cinstită care-
ți aduce cinstea cea mai mare. Cu credință să slujești
puterea țării tale. Nimic în lume nu-i mai dulce și mai
dorit decât țara ta.” Simion Mehedinți – părintele geo-
grafiei moderne românești, reușise să convingă, la
vremea sa, grație formației sale științifice, pedagogice
și civice că geografia este o disciplină de studiu de in-
teres național, ca și istoria, și, pe cale de consecință, a
fost introdusă la examenul de bacalaureat.

În urmă cu aproximativ 15 ani un profesor
universitar cu dragoste de țară a pledat în Parlamentul
țării, convingând legiuitorul, să introducă în Legea
Învățământului istoria și geografia ca discipline la
Testarea națională a elevilor de clasa a VIII-a. Deși a
fost un pas bun pe calea educării tineretului în spiritul
dragostei de neam și țară, această frumoasă
construcție nu a rezistat decât puțin, fiind radiată din
Legea Învățământului. Și-atunci ne întrebăm cum ră-
mâne cu sintagma: ,,Un popor care nu-și cunoaște is-
toria și geografia este ca un copil care nu-și cunoaște
părinții”?! Cine vrea să uităm atât de repede istoriile
și geografiile noastre, ca dureri sufletești, încununate
în chiotele de bucurie și cântecele patriotice de la 1
Decembrie 1918?!

De ceva timp încoace, se afirmă tot mai mult
că generațiile de tineri de azi sunt rupte de trecut și în
curând copiii noștri nu mai știu pe ce fel de istorie și
geografie s-au născut și trăiesc. La noi parcă se dezin-
tegrează conceptul de educație de țară. Patriotismul –
sentimentul de siguranță națională s-a pierdut. Or, rân-
duiala noastră istorică și geografică trebuie cunoscută
și transmisă din generație în generație.  Mihai Emi-
nescu, cel mai mare spirit din coloana infinită a ne-
amului românesc, a luptat toată viața lui pentru,,o
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mișcare al cărei punct de vedere să fie ideea de stat și
de naționalitate”. Într-adevăr, Țara/Patria reprezintă
concretul nostru existențial. Până și biserica – maica
spirituală a neamului românesc care ne-a ținut uniți în
vârtejul secolelor - este din ce în ce mai agresată. O
țară care nu mai are poveste, adică istorie și geografie,
poate dispărea progresiv. Nu trebuie să rămânem
indiferenți la mișcarea browniană a globalismului ac-
tual.

Cum popoarele nu se pot dezvolta într-un sis-
tem închis din cauza resurselor naturale și minerale
limitate și a creșterii demografice excesive în multe
țări(pe drept cuvânt spus ,,bomba demografică” –
foarte periculoasă, fiindcă, poate sparge frontiere geo-
grafice statale, drept pentru care ar trebui să fim mai
atenți la teoriile neomalthusianiste), se înțelege că
lumea actuală nu poate evolua decât prin interferențe,
cooperare/colaborare, inclusiuni economice acceptate
etc. 

Poate că adepții teoriilor globaliste au avut în
vedere  aceste aspecte fundamentale și  pare că lumea
a înțeles ceva din dezastrele celor două războaie mon-
diale.  Problema este dacă globalismul acesta se ma-
nifestă armonic sau este crud, agresiv, adică un
tăvălug care strivește tot în calea lui. Sunt păreri care
văd  acest fenomen exprimat metaforic prin existența
unor dragoni economici  care cresc planetar.Sunt și
întrebări  legate de modul cum se manifestă acești dra-
goni, cum ingurgitează hrana: cu înghițituri rare, cu
gura plină, ori cum face șarpele Anaconda prin
constricție. Mulți dintre noi suntem globaliști
convinși, dar cu viziuni pacifiste, cu respectarea
entităților statale, a popoarelor și frontierelor, a limbii
vorbite, a specificului și simbolisticii fiecărei națiuni,
cu interacțiuni naționale reciproc avantajoase și con-
vergente. 

Dragonul nostru economic este  Uniunea Eu-
ropeană. El are cap, gât, trup, picioare. coadă. Rămâne
să ne poziționăm și noi în una din părțile lui fiziono-
mice și fiziologice. Să sperăm că nu suntem doar
hrană mistuită în stomacul său. Dar acest dragon eco-
nomic poate fi înțeles mai bine numai dacă avem și
cunoștințe istorice și geografice. Ca să evolueze el are
nevoie de resurse de toate felurile, drept pentru care
îi trebuie geografii spațiale – fie fizice, fie economice,
axe de comunicație – tot geografic conturate,  ospita-
litatea popoarelor pe unde trece, care ține  de istoria
popoarelor respective și, de ce nu, diplomație, pentru

că el adulmecă atent, prin tot felul de sisteme geogra-
fice, geologice și social-politice. Iată de ce trebuie
înființate și adevărate școli de diplomație în care să se
predea și istorie și geografie și drept internațional și
economie și tehnologie. Am  scris aceste lucruri nu
pentru a supraevalua importanța de sine, în raport cu
alte științe, a geografiei, istoriei sau limbii materne,
cât mai ales pentru a sublinia primordialitatea lor în
existența fiecărui popor, a rolului pe care îl au în for-
marea conștiinței și conduitei naționale. Fără cultul
trecutului și al apartenenței la teritoriul sfânt pe care
călcăm și trăim nu există iubire de țară. 

Tinerii care termină studii liceale, dar mai
ales superioare, ar trebui să cunoască la metru pătrat
fiecare palmă de pământ care înveșmântează țara și
pentru care înaintașii noștri și-au dat viața. Adică, să
cunoască resursele/bogățiile, oamenii, modul de viață,
forța creativă, tradițiile, obiceiurile, religia/biserica –
maica spirituală a neamului românesc, elementele
identitare, cum să ne organizăm social-economic și
spiritual mai bine pentru a deveni mai puternici și mai
respectați între națiunile europene și ale lumii.

Faptul  că patriotismul ar fi o formă desuetă
de existență în viața unui popor, cum afirmă unii
globaliști, nu are nicio logică, fiind o modalitate gro-
solană de manipulare a unei națiuni, îndeosebi a tine-
retului ei. Cinstirea trecutului și a martirilor neamului
este o obligație morală absolută, care onorează fiecare
generație și prin care, în fapt, se asigură continuitatea
și statornicia noastră în vatra străbună. Să avem de-a
pururi în sufletele noastre credința că pământul Ro-
mâniei reîntregite este sfințit cu sângele și osemintele
înaintașilor noștri martiri. Trebuie redeschisă cartea
marilor cântări sufletești de slăvire  și cinstire a pă-
mântului străbun în integritatea teritorială, așa cum ni
l-a dăruit eroii prin jertfa lor.,,Munților cu creasta rară/
nu lăsați  Țara să piară”, sună un îndemn dintr-o
excepțională creație folclorică.

Conștienți de faptul că istoria, limba maternă
și geografia sunt părți inseparabile ale conștiinței
noastre naționale, pledăm pentru  tematici extrem de
selective și integrative, la examene,care trebuie
însușite de toți tinerii  pe parcursul școlarității lor și
dau garanția că sunt bine educați și crescuți în spiritul
demnității naționale și al apartenenței la geospațiul în
care s-au născut și trăiesc
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9 MAI 1877 – 9 MAI 2019.
AMINTIREA UNEI STĂRI DE

SPIRIT

Un astfel de moment l-a reprezentat, fără
îndoială, cucerirea independenței de stat a Ro-
mâniei, de la care se împlinesc în acest an, la 9
mai, 142 de ani.

La 21 iunie 1876, căpitanul portului Galați
informa Ministerul de Externe că în ultimele 20
de zile au trecut în susul Dunării mai multe vase
turcești, care transportau militari și armament, iar
la Tulcea se mai aflau un cuirasat și două regi-
mente de armată regulată. La Galați exista chiar
temerea că „orașul ar putea fi bombardat de ba-
teriile turcești, instalate foarte aproape de malul
Dunării”. Mai mult, dintr-o discuție purtată între
colonelul englez la Galați, Percy Sanderson, și
amiralul Hobart Pașa, rezultă că turcii așteptau
doar o provocare din partea gălățenilor pentru ca
„toate construcțiile publice din oraș să fie arse…
”.

Deteriorarea raporturilor româno-turce a
fost evidentă pentru populația gălățeană încă de
la începutul anului 1877. Agravarea situației ro-
mânilor nord-dobrogeni, mișcarea sub
amenințarea pericolului turcesc, în condițiile în
care românii din nordul Dobrogei erau prigoniți,
omorâți și arestați de către turci, iar casele și sa-
tele lor incendiate și distruse,  autoritățile
gălățene și populația și-au manifestat din plin so-
lidaritatea cu frații lor de dincolo de Dunăre, asi-
gurându-le, așa cum consemnează documentele
de arhivă și presa timpului, cazarea și
întreținerea. La 18 aprilie 1877, sosea în portul

Galați o luntre cu patru femei și un copil. Spe-
riate, femeile au mărturisit că în satul Garvăn,
aflat la poalele munților, au intrat mai mulți cer-
chezi, amenințând locuitorii și incendiind satul. A
doua zi, pe 19 aprilie, alte grupuri de români din
nordul Dobrogei soseau la Galați. Pescarul So-
fronie, spre exemplu, l-a informat pe căpitanul
portului că „satul Luncavița a fost incendiat”. 

Populația nord-dobrogeană, refugiată în
masă la Galați și în satele din jur, a găsit peste
tot hrană și adăpost, bunăvoință și ospitalitate
frățească. Semnificativă în acest sens este Nota
subprefectului de la plasa Horincea, din 10 mai
1877, către primarul comunei Băneasa, prin
care-i aducea la cunoștință că „mai mulți români
de prin satele apropiate de peste Dunăre, fiind
amenințați de jafurile bas-busucilor și cerchezilor,
și-au părăsit căminele și s-au refugiat cu copiii și
familiile lor la Galați numai cu veșmintele pe ei”.
Autoritățile locale răspundeau de asemenea prin
fapte solicitărilor guvernului. Astfel, în localul Pri-
măriei Galațiului „un însemnat număr de orășeni
au întrunit Comitetul General al acestui județ, ho-
tărând să se adune sumele trebuincioase pentru
cumpărarea a cel puțin 200 de puști”.

Expresia elocventă a unei stări de spirit
favorabile a gălățenilor față de armata română
angajată în războiul cu Poarta Otomană consti-
tuie și numeroasele ajutoare oferite de populație,
diversele iniţiative luate pentru strângerea de
fonduri necesare armatei și îngrijirii răniților. Pre-

Prof. Ghiță NAZARE, Galați
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fectul Galațiului aducea la cunoștința ministrului
de interne donațiile făcute de cetățenii județului
pentru nevoile armatei (vite de hrană, cai, ali-
mente, îmbrăcăminte, căruțe, cherestea, fân
etc.). Prin contribuția entuziastă a cetățenilor din
Galați și din județ, la mijlocul lunii septembrie
1877, se dădea în folosință Spitalul pentru trata-
rea oștenilor români căzuți pe front, spital în care
puteau fi îngrijiți 60 de răniți și unde trei doctori
locali asigurau gratuit asistența medicală. Profe-
sorul G. Mihăilescu, prezență dinamică în viața
culturală a orașului, convins de necesitatea că
România trebuie să lupte cu arma în mână pen-
tru cucerirea independenței, deoarece „astăzi nu
mai trăiesc decât națiunile care știu să se jert-
fească”, anunța Ministerul Instrucțiunii Publice că
oferă din salariul său pe luna septembrie 1877
suma de 100 lei pentru a se cumpăra arme la
„bravii noştri ostași”. Același entuziasm a mani-
festat populația gălățeană și față de „bardul
națiunii române”, Vasile Alecsandri, când „marele
poet a venit la Galați pentru a pune în serviciul
unei opera de caritate delicioasa sa musă”. Va-
sile Alecsandri a ținut la 6 noiembrie 1877, în
sala arhiplină a teatrului, o înflăcărată cuvântare
despre „armata română și în special despre cur-
cani, despre limbajul lor glumeț chiar și în fața
morții”. Sumele strânse cu acest prilej intrau „în
beneficiul spitalului clădit prin caritatea
gălățenilor pentru soldații români răniți”.

Entuziasmul cu care gălățenii au primit
prezentarea unor piese de teatru inspirate din
focul luptelor cu turcii demonstrează că locuitorii
urbei dunărene trăiau în cea mai ridicată ten-
siune tumultoasa desfășurare a evenimentelor,
fiind animați de sentimente de dragoste,
admirație și recunoștință față de bravii ostași ro-
mâni. Astfel, la 25 septembrie 1877, când s-a
prezentat piesa „La Plevna”, „lumea nu mai în-
căpea în sala teatrului gălățean”, fapt care l-a de-
terminat pe un redactor al ziarului „Vocea
Covurluiului” să remarce că „n-am văzut nicio-
dată atâta lume la teatrul din Galați”. De un suc-
ces asemănător s-a bucurat, câteva zile mai
târziu, și reprezentarea dramei „Curcanii”, care
vorbea de „glorioasele fapte ale bravilor noştri
curcani”. Sunt mărturii grăitoare desprinse din
paginile îngălbenite ale documentelor că

gălățenii și tecucenii, țăranii din Nicorești și Țepu,
Buciumeni și Vârlezi, Foltești și Frumușița, Pe-
chea și Băneasa, Oancea și Măstăcani, Corod și
Cârlomănești, Rogojeni și Măcișeni, din multe
alte localități, și-au adus o importantă contribuție
la istorica izbândă a cuceririi independenței.

Așa cum întotdeauna gălățenii au știut
să-și sărbătorească eroii au făcut-o și cu bravii
ostași întorși din grelele încleștări de la Grivița,
Plevna, Rahova sau Smârdan. La 28 iulie 1878
se întoarce la Galați primul batalion de dorobanți.
„O mare mulțime de gălățeni i-au întâmpinat la
vapor” cu profundă simpatie pe cei care „au com-
bătut și suferit pentru independența noastră” și
care „purtau cam toți pe piepturile lor mărci ne-
echivoce de bravura pe care au arătat-o în teri-
bilele circumstanțe unde s-au aflat”. La începutul
lunii august 1878 muzica municipalității și „o
mare mulțime de persoane” întâmpinau un alt
vapor cu soldați. Stăpânită de o emoție deose-
bită, populația a asistat la defilarea armatei de la
vapor până la Grădina Publică, unde a avut loc
o importantă manifestare de simpatie. Erau pre-
zente toate oficialitățile județului, s-au rostit dis-
cursuri în care era evocată „gloria armatei
române”. La 4 septembrie 1878, locuitorii
Galațiului organizau un banchet în onoarea arti-
leriei sosite în oraș, „ofițeri de toate gradele, cu
toată trupa”. Orașul era îmbrăcat în haine de săr-
bătoare, „era decorat de steaguri, care erau fi-
xate pe barieră și pe arbori”. La ora 12 și 15
minute, ofițerii și soldații au pătruns pe bulevar-
dul orașului, în prezența unei mulțimi impresio-
nante, care evidenția bucuria pe care o simt
gălățenii de a primi în mijlocul lor artileria română
pentru marele merit de „a fi reînviat Gloria
strămoșilor noştri” și amintea că „gălățenii au fost
singurii din țară care s-au distins prin zidirea unui
local destinat a îngriji suferințele și durerile fraților
noştri”. Eroi cunoscuți, dar cei mai mulți rămași
anonimi, au făcut dovada unor fapte legendare
pe redutele independenței.

Iar acum, la 142 de ani de când România
a devenit stat independent, toți anonimii realizării
acelui act de profundă referință în istoria neamu-
lui merită cu prisosință recunoștința și cinstirea
noastră.



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

120

e
tn

ii
 d

o
b
ro

g
e
n
e

RUşII LIPOVENI DIN 
SARICHIOI

LOCALIZARE 

Localitatea Sarichioi este situată pe malul de
Nord-Vest al lacului Razim, la 29 km Sud faţă de mu-
nicipiul Tulcea şi la 14 km Nord-Est faţă de oraşul Ba-
badag. Ea face parte din componenţa comunei cu
acelaşi nume, alături de aşezările Zebil, Enisala, Sa-
bangia şi Visterna. 

Faţă de Sarichioi, celelalte localităţi se si-
tuează astfel: Sabangia este amplasată la 4 km Nord,
pe Drumul Judeţean 222, pe litoralul Lacului Razim;
localitatea Zebil se situează la Vest de Sarichioi, pe
Drumul Judeţean 229, pe malul Lacului Babadag; Vis-
terna este aşezată la Sud-Vest de centrul comunei, pe
Valea Ceairelor, în Podişul Visternei; localitatea Eni-
sala se desfăşoară la Sud de reşedinţa comunei, pe
Drumul Judeţean 222, pe glacisul Podişului Babadag,
ajungând până la Lacul Babadag şi Balta Enisala. Ac-
cesul în comună se mai poate face şi pe calea ferată,
cele mai apropiate staţii C.F.R.  fiind la Tulcea (30
km), Zebil (11 km) şi Babadag (18 km).

Comuna Sarichioi ocupă o suprafaţă de
28.239 ha şi este situată în partea de Sud-Est a jude-
ţului Tulcea. Teritoriul comunei are în cea mai mare
parte un relief de dealuri şi câmpie, ocupând partea

de Est a Podişului Dobrogei, subdiviziunea Masivul
Dobrogei de Nord, iar la Sud aproape întreaga subu-
nitate a Podişului Babadag. 

ISTORICUL RUşILOR DIN LOCALITATE

Satul Sarichioi („Sariköy”, în traducere „satul
Galben”) este numele pe care l-a primit locul din par-
tea Imperiului Otoman. Primul document care atestă
existenţa aşezării, sub numele de „Herghel”, este un
testament al lui Gazi Ali Paşa din 1618. Cu toate aces-
tea, EvliaCelebi face referiri în „Cartea de călătorii”
la incursiunile cazacilor asupra cetăţii Babadag încă
din 1587. La a doua sa vizită în cetate, în 1651, călă-
torul menţionat numeşte satul „Sarî-Kioi”, „Chiuciuc-
Sarî” („satul Mic”), respectiv „KaraSarî” („satul Ne- 
gru”) şi pomeneşte de prezenţa tătarilor şi a ghiaurilor. 

Reprezentanţii bisericii ortodoxe de rit vechi
au venit în Sarichioi pe la mijlocul sec. al XVII-lea,
în urma prigonirilor din Rusia, ca urmare a măsurilor
drastice de urmărire şi pedepsire, luate de biserica ofi-
cială rusă şi de autorităţile ţariste faţă de cei care au
respins reformele de cult ale patriarhului Nikon al
Moscovei. Alături de populaţia majoritar tătară, în
1707 la Sarichioi este menţionată existenţa unei mici

Daniela IACObLEV-bARĂU 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană”
(LP 156), derulat de Asociaţia „Mâini Întinse” Tulcea (programul PA17 - RO13 „Promovarea diversităţii în
cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE), în parte-
neriat cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Institutul de Cer-
cetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.
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comunităţi a ruşilor.
Între anii 1740-1741, 1600 de fugari din

Kuban (cazaci răsculaţi) au trecut Marea Neagră şi
s-au aşezat pe malul lagunei Razim şi la Dunăre, mai
exact Sarichioi şi Dunăvăţ. Ei au fost urmaţi, după 20
de ani, de un nou val. Din 1740, satul Sarichioi devine
sediul principal al ignat-cazacilor dobrogeni, în forma
unui centru fortificat. După 1864, satul s-a transformat
într-un important centru comercial. Contrar „Legă-
mântului lui Ignat”, comerţul va deveni o îndeletnicire
obişnuită pentru credincioşii de rit vechi, care vor
reuşi să acumuleze un capital.

Ca o consecinţă a războaielor ruso-turce din
1768-1774, respectiv 1806-1812, o parte din locuitorii
satului Sarichioi şi a altor aşezări  au plecat în Buco-
vina, Bulgaria şi Turcia. Acest fapt nu va afecta nu-
mărul populaţiei din nordul Dobrogei, întrucât soseau
în permanenţă noi fugari din Rusia. 

La cererea ultimului ataman al nekrasoviților,
Osip Semionovici Ganciar, în octombrie 1864, ignat-
cazacilor le-a fost interzis „krug”-ul. Drept urmare: a
crescut rolul locuitorilor înstăriţi şi al slujitorilor bi-
sericii; a scăzut nivelul de cultură a locuitorilor; a fost
schimbat de mai multe ori sistemul de impozitare şi
limba oficială.

După unirea Dobrogei cu România, o parte
dintre ruşi au plecat în Rusia şi Turcia. 

În 1905, ca urmare a pământului arabil rezer-
vat de Comisia de Parcelare a Dobrogei pentru împro-
prietărirea coloniştilor români, în sat au sosit 24 de
familii din Oltenia şi Sudul Moldovei. Tot în prima

jumătate a sec al XX-lea, locuitorii Sarichioiului au
luat parte la: Al Doilea Război Balcanic, Primul Răz-
boi Mondial şi Al Doilea Război Mondial. Imediat
după acestea (1947), 1250 de locuitori s-au mutat în
Rusia, în zona Kubanului.

Formarea Gospodăriei Agricole Colective în
1957 şi transferarea patrimoniului piscicol la Jurilovca
a dus satul Sarichioi la pierderea întregii sale puteri
economice. Au fost distruse 18 cherhanale şi 26 de
mori de vânt, au fost arse în jur de 1000 de bărci, au
fost sacrificate sute de animale şi au fost confiscate
uneltele şi aurul locuitorilor. Sub diferite pretexte, se
interzicea până şi respectarea ritului şi a tradiţiilor.
Corurile de fete şi băieţi erau ilegale, iar botezul şi cu-
nunia se făceau în taină. Pământul a trecut în proprie-
tatea cooperativei, locuitorii trebuind să muncească la
C.A.P. După 1980, mulţi săteni au plecat la oraş spre
unităţile industriale.

În prezent, satul Sarichioi este una dintre pri-
mele trei localităţi cu cei mai mulţi etnici ruşi din Ro-
mânia (2.328 persoane), care păstrează încă tradiţiile
şi portul popular. Conform ultimului recensământ din
judeţul Tulcea, comunitatea ruşilor lipoveni reprezintă
un număr de 16.350 persoane (6,37%). 

ARHITECTURA TRADIţIONALĂ A 
LOCUINţELOR 

Străzile satului Sarichioi sunt dispuse perpen-
dicular, pentru o mai bună vizibilitate la distanţă, iar
curţile înguste şi lungi au câte două intrări. La casa
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tradiţională rusească din sat, de cele mai multe ori tip
vagon cu prispă, sunt folosite materiale precum: pia-
tra, ceamurul, lemnul şi stuful. Pereţii exteriori sunt
adeseori spoiţi cu var alb, iar tâmplăria exterioară vop-
sită în albastru. 

Acoperişul, în două ape, se închide spre
stradă cu un fronton frumos decorat cu reprezentări şi
simboluri specifice, precum şi un indicator pentru di-
recţia vântului la partea superioară. Cu timpul, stuful
a fost înlocuit de ţiglă. În faţa locuinţei se află prispa
(„zavalinca”) şi două terase mici („pavetca”), cu rol
de a proteja locuinţa de umezeală. După 1960, unele
prispe au fost dărâmate în semn de protest la adresa
sătenilor care nu munceau la C.A.P. De asemenea,
creşterea demografică şi evoluţia societăţii au deter-
minat modificări la forma planului casei, dispunerea
camerelor şi nivelul de înălţime.

Casele tip vagon au între trei şi cinci camere.
Prima cameră, poziţionată în apropierea limitei de
proprietate la stradă, este atent îngrijită, nu are sobă
şi este locul unde familia păstrează ceea ce are mai
bun. Ea are un rol important pentru evenimentele din
familie, nuntă sau înmormântare. Mobilierul odăii
mari era compus până de curând dintr-un pat, o laviţă
şi o ladă de zestre. La colţul de răsărit din această ca-
meră, este amplasat un suport triunghiular cu o icoană
şi o candelă. După prima cameră, urmează o sală în
care este gura sobei oarbe, ce încălzeşte două camere:
holul şi a treia cameră. Datorită masivităţii, soba per-
mite locuitorilor casei să se odihnească pe corpul ei.
În următoarele două camere, variabil, sunt depozitate
vasele de bucătărie şi se găteşte. Pe măsură ce nu s-a

mai practicat coacerea pâinii în casă, „pecica” a fost
înlocuită de „lejanca” cu plită. 

Principalele anexe ale unei gospodării, dis-
puse fie în aliniament cu casa, fie în spatele ei, la o
distanţă considerabilă, sunt: magazia, o încăpere des-
tinată inventarului agricol, grajdul pentru animale şi
baia tip saună. 

RELIgIE şI LIMbĂ

Ca urmare a lipsei unei ierarhii proprii şi a
unui centru spiritual, adepţii vechiului rit bisericesc
fugiţi spre zonele mărginaşe ale Rusiei sau peste ho-
tare, s-au împărţit în mai multe secte: una acceptând
preoţii şi cealaltă respingându-i. În Dobrogea, majo-
ritatea ruşilor de rit vechi se încadrează în curentul
numit „beglopopovţî” (cei cu preoţi fugari). 

Ruşii aşezaţi la Sarichioi îşi puteau practica
netulburaţi propria credinţă, dar numai în comunitatea
lor. Ei aparţineau grupului celor care acceptau preoţii
fugari şi se declarau aparţinând centrului religios de
la Vetca. Deseori, se mulţumeau chiar şi cu slujitorii
mireni aleşi din rândul lor. Până în anul 1862, autori-
tăţile turceşti nu permiteau ridicarea unor biserici pe
rit vechi care să depăşească prin mărime şi frumuseţe
geamiile musulmane existente în zonă, din materiale
durabile. La început, ruşii erau nevoiţi să construiască
biserici mici din lemn sau nuiele. Ulterior, au fost con-
struite la Sarichioi două biserici ortodoxe de rit vechi,
în stil bizantin: Biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(1866) şi Biserica „Sf. Vasile cel Mare” (1868).

Grupul credincioşilor de rit vechi a suferit o
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dezbinare în anul 1846, în urma căreia au apărut două
curente. Primul era alcătuit de majoritatea locuitorilor
din categoria ignat-cazacilor, mai numeros şi mai in-
fluent. Al doilea era compus din ţărani şi pescari ce
nu respectau legile lui Ignat, adversarii mitropolitului
Ambrosie. 

Din 1857 s-au conturat cele două curente re-
ligioase ale credincioşilor pe rit vechi şi a fost hiroto-
nisit la Sarichioi primul preot. Un grup a continuat să
fie fără ierarhie şi să accepte preoţi fugari, iar al doilea
s-a supus ierarhiei de la Fântâna Albă. În prezent nu
există diferenţe de rit sau dogmă între cele două cu-
rente existente în sat, ci doar o reflectare a unei reali-
tăţi istorice.

Slujbele comunităţii creştin-ortodoxe de rit
vechi din Sarichioi se ţin în slavonă bisericească, iar
calendarul folosit este cel iulian. Marile sărbători re-
ligioase sunt praznicele şi hramurile bisericeşti. Până
în 1948, când în localităţile cu populaţia preponderent
rusă au luat fiinţă şcoli cu limba de predare maternă,
limba minorităţii nu era utilizată oficial, fiind tolerată
mai mult la nivel de manifestări ale formaţiilor locale.
Graiul ruşilor a pierdut treptat legătura cu limba rusă
comună. Prin urmare, întâlnim în vocabularul lor ele-
mente lexicale de origine ucraineană, turco-tătară,
germană, polonă şi română.

SĂRbĂTORI, ObICEIURI, RITUALURI 

Principalele sărbători ale ruşilor, conform ca-
lendarului iulian, sunt pe: 7 ianuarie (Crăciunul - Naş-
terea Domnului); 14 ianuarie (Sf. Vasile cel Mare,

începutul de an nou); 19 ianuarie (Boboteaza); 7 apri-
lie (Buna Vestire); Paştele, Înălţarea Domnului şi
Sfânta Treime, care coincid cu aceleaşi zile în care
respectivele sărbători sunt prăznuite şi după Calenda-
rul Gregorian; 6 mai (Sf. Gheorghe); 12 iulie (Sf.
Petru şi Pavel); 2 august (Sf. Ilie); 19 august (Schim-
barea la faţă); 28 august (Sf. Maria. Adormirea Maicii
Domnului); 21 septembrie (Naşterea Maicii domnu-
lui); 4 decembrie (Intrarea Maicii Domnului în Bise-
rică) şi 19 decembrie (Sf. Nicolae); precum şi de
sărbătorile rusești legate de Icoana Maicii Domnului.

Dintre obiceiurile păstrate în zilele noastre,
unul dintre cele mai bine conservate este „Maslena-
Maselniţa”. Maselniţa este săptămâna laptelui şi a
brânzeturilor, ultima săptămână de dinaintea postului
Paştelui. În acest interval, ruşii nu mănâncă carne, ci
gătesc doar mâncăruri tradiţionale care au la bază
brânzeturi, pește şi ouă: clătite cu brânză („blinî”),
brânzoaice („pampuşki”), colţunaşi („vareniki”), pi-
roşti („piraşki”) şi budincă („caşnik”).  De Sf. Treime,
în biserică se aşterne iarbă, iar în case se aduce salcie
sfinţită. Paştele se sărbătoreşte, de obicei, în familie.
Se vopsesc ouă în toate culorile, se fac pască şi cozo-
nac, care se sfinţesc în ziua Învierii. Există obiceiul
ca etnicii să se pupe de trei ori la întâlnire în perioada
Paştelui, pronunţând „Hristos voskrese! Voistinuvos-
krese!”. Tot atunci, se joacă aşa numitul „katok”, un
fel de biliard cu ouă vopsite.

În ceea ce priveşte Crăciunul, întotdeauna
după liturghie, este slăvită naşterea lui Iisus Hristos,
printr-un singur colind cântare bisericească: „Hristos
rajdaetsja” („Se naşte Hristos”). 
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Din timpuri străvechi şi până în zilele noastre,
nunta constituie o parte componentă a tuturor petre-
cerilor de peste an. Tinerii se cunosc la anumite eve-
nimente din viaţa satului, la sărbătorile religioase şi
la slujbele de duminică. După consumarea mai multor
obiceiuri, care subliniază puritatea relaţiei dintre tine-
rii viitori miri şi acordul fetei, are loc logodna. Până
nu demult, între logodnă şi cununie se organizau şe-
zători, iar tinerii formau grupuri pentru a cânta prin
sat despre nuntă. Cununia religioasă are loc în bise-
rică, după liturghie, în costume tradiţionale. La înapo-
ierea spre casă, femeia poartă sub batic şi maramă o
tichie ce simbolizează statutul ei, iar mirele duce pe
braţe o icoană. După-amiaza au loc căsătoria civilă şi
o petrecere prelungită în funcţie de fiecare familie. În
trecut, tinerii ruşi se căsătoreau la vârste fragede, iar
biserica le interzicea căsătoria până la al şaselea grad
de rudenie. 

Chiar dacă un nou-născut de sex masculin adu-
cea mai multă bucurie în sânul familiei, părinţii lăsau
moştenire casa bătrânească fetei, care se presupunea
că-i îngrijeşte mai bine când vor înainta în vârstă.

La naştere, femeia era ajutată de moaşa satu-
lui, care-l şi scălda pentru prima oară pe prunc, prilej
pentru ritualul numit „caşa moaşei”. Botezul avea loc
până în a opta  zi, naşii fiind aleşi din rândul rudelor.
Copilul primea un nume de botez, obligatoriu din ca-
lendarul ortodox, iar părinţii organizau o masă în cin-
stea naşilor. Cei prezenţi ofereau daruri, adresau urări
de bine şi cântece vesele. În pre-
zent, dar şi odinioară, botezul nou
născutului se face prin scufundarea
totală a copilului în cristelniţă, de
trei ori. 

Deşi în documentele ofi-
ciale numele sunt formate din „nume
de familie” şi „prenume”, în viaţa de
toate zilele, fiecare rus este cunoscut
printre localnici după poreclă.

Un amplu şir de obiceiuri
alcătuieşte şi ritualul de înmormân-
tare, marcat prin diferite bocete.
Decedatul este privegheat timp de
trei zile în odaia mare. Slujba de în-
mormântare are loc la biserică.
Mortul este poziţionat în groapă cu
picioarele spre răsărit, unde se află
şi crucea, pentru a o vizualiza la aşa
presupusa înviere. Înmormântarea

este urmată de o masă întinsă la casa celui trecut în
nefiinţă, de la care nu lipseşte coliva făcută din grâu
fiert, amestecat cu miere de albine. 

PORTUL TRADIţIONAL 

Până de curând nu existau deosebiri între por-
tul cotidian şi cel bisericesc al sătenilor. În prezent
însă, portul tradiţional al ruşilor, atât de tonic din
punct de vedere cromatic, este conservat doar în viaţa
religioasă, iar de la înfiinţarea ansamblurilor folclorice
cu unele adaptări şi modificări.

Costumul tradiţional de femeie este alcătuit
din: cămaşă încreţită la gât şi pe umăr, din pânză îm-
podobită cu broderii executate manual („cehlic”); o
fustă subţire din pânză; o fustă din postav fin sau o
rochie lungă, încreţită în talie („şubka”) şi un cordon
din lână sau mătase („pois”). Peste aceste piese, în
funcţie de anotimp, se mai poartă: o haină cu lungime
medie din stofă sau lână („kofta”) ori o haină scurtă
din mătase vătuită şi un şorţ („zapan”) din mătase, în-
creţit la betelie. 

Părul, pieptănat cu cărare pe mijloc, este îm-
pletit la tinere într-o coadă sau două (cazul miresei),
prinse cu panglici. Femeile măritate îşi poartă părul
strâns într-un coc, acoperit cu o bonetă de mătase cu
marginile matlasate, o basma din mătase ori caşmir şi
un batic. În zilele de sărbătoare, femeile poartă po-
doabe precum mărgele din chihlimbar sau sidef, iar în
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biserică mătănii din piele.
Costumul de bărbat este compus din: cămaşă

de pânză colorată sau mătase („rubaşcă”), care se în-
cheie în stânga şi are mâneci lungi terminate cu man-
şete; pantaloni („briuchi”) lungi; un cordon din lână
sau mătase („pois”), o haină scurtă din stofă („pinjac”)
şi o haină lungă din stofă groasă, cu formă evazată şi
clini („padiovca”). Pe cap, în sezonul rece, bărbaţii
folosesc o căciulă tradiţională rusească din blană de
oaie, miel, iepure, vulpe sau nurcă, cu două clape mo-
bile ataşate lateral şi o parte răsfrântă pe ceafă.

În picioare, atât bărbaţii cât şi femeile, poartă
ciorapi negri şi cizme din piele neagră sau pantofi. 

OCUPAţII şI MEşTEşUgURI
La venirea în Sarichioi, ocupaţia de bază a ru-

şilor era pescuitul. Adeseori, unităţile ignat-cazacilor
erau folosite pentru menţinerea ordinii sau pentru
înăbuşirea unor revolte în diferite provincii ale Impe-
riului Otoman. După 1864, sătenii, pe lângă pescuitul
tradiţional, au început să cultive pământul şi să se
ocupe chiar cu negoţul. 

La mijlocul sec. al XX-lea, ruşii au fost ne-
voiţi să renunţe la pescuit şi să se deplaseze prin ţară
în căutare de lucru pe şantiere de construcţii sau în fa-
brici şi uzine. După 1990, mulţi săteni au plecat din
ţară cu contract de muncă, banii trimişi familiilor fiind
folosiţi pentru construirea de case sau achiziţionarea
de bunuri de consum de folosinţă îndelungată. Majo-
ritatea celor care au rămas în sat se ocupă cu agricul-
tura, pescuitul şi agroturismul.

Printre ruşi, conform documentelor istorice,
dincolo de pescari, navigatori, marangozi, legumicul-
tori, pomicultori, negustori şi meseriaşi, au fost me-
dici, profesori, ingineri, jurişti, economişti, oameni de
ştiinţă, scriitori, teologi; pictori de icoane şi biserici
ş.a.m.d. 

ALIMENTAţIE TRADIţIONALĂ

Ţăranii ruşi serveau masa de două ori pe zi,
la amiază şi la apus, doar după ce capul familiei rostea
o rugăciune şi binecuvânta masa.

Principalul aliment era pâinea din făină de
grâu curat sau în amestec, preparată în casă o dată pe
săptămână. Aceasta era înlocuită uneori cu un fel de
plăcinţică („pirog”) umplută cu peşte sărat, cu carne
sau morcovi, în funcţie de mâncarea cu care era ser-
vită.

Un aliment nelipsit de pe masă, erau
„pirașki”, a căror umplutură diferea: orez la naşterea
unui copil; brânză de vaci cu ou, mazăre la câşlegi;
legume în post; carne, peşte sau fructe la nunţi şi grâu,
miere sau nuci la înmormântări. Dulciurile, la fel de
variate, erau dominate de turta dulce („prjaniki”).

Din categoria fierturilor tradiţionale, putem
enumera: renumita „caşa” sau „pilaf”, din crupe sau
orez; fiertura „sci”; ciorba de peşte. În prezent, pre-
paratele din peşte au o mare varietate.

Băuturile tradiţionale servite la masa de zi cu
zi erau cvasul, berea de casă şi hidromelul, iar la săr-
bători vodka. 
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DESPRE SCOPIȚI, SCAPEȚI șI
ALȚI EUNUCI TULCENI…

În mica lume a Tulcei, situată la răscrucea
imperiilor Otoman, Austro-ungar și Țarist, religiile și
sectele religioase erau ca la ele acasă, bucurându-se
de o libertate pe care nu o puteau întâlni nicăieri în
altă parte. Așa se face că pe lângă musulmani, creștini
și evrei, de-a lungul timpului, s-au aciuat toate soiu-
rile de evangheliști, molocani și chiar scopiți, o fai-
moasă sectă ai cărei membri au sosit din Rusia, cu
obiceiuri și practici care nu încetează să uimească și
în ziua de azi, cu toate că această grupare nu mai
există. Așa cum s-a întâmplat și cu alte comunități re-
ligioase, scopiții au fost acceptați, fără însă să fie
agreați de nimeni, deoarece practicile lor erau mai
mult decât bizare. Nici măcar otomani, care erau ex-
trem de toleranți, dacă supuși își plăteau impozitele
la timp, nu-i agreau deloc pe scopiți. Cu toate aceste
impedimente, comunitatea a rezistat și după plecarea
otomanilor din Dobrogea (1879), rezistând până pe
la mijlocul secolului al XX-lea, când s-au stins încet
și definitiv. În urma lor a mai rămas doar un sat pu-
stiu, în județul Tulcea, numit Scapeți.

Eunucii au reprezentat de-a lungul istoriei
una din cele mai enigmatice figuri. Nenorociți pe viață
datorită handicapului fizic indus prin orient, mânăsti-
rile bizantine, cele copte din nordul Africii, apoi de
tot felul de negustori de sclavi, suferința le era ampli-
ficată și de faptul că își petreceau viața prin haremu-
rile musulmane, înconjurați de frumuseți feminine
inaccesibile. Cu toate acestea, dintre ei s-au ridicat
mari viziri sau generali, care au condus destinele În-
altei Porți.

Nu știm dacă la Tulcea a ajuns vreun eunuc,
cu niscaiva afaceri sau conducător de oști. Știm însă
că la Babadag, aceștia au rămas perioade lungi de
timp, când sultanii plecau în expedițiile militare și își
abandonau haremurile, de unde le recuperau la întoar-
cere. Am avut însă cu siguranță scopiți, acești sectanți
creștini, cunoscuți sub numele de „Poporul lui Dum-
nezeu”, o sectă secretă ai cărei membri practicau tă-
ierea propriilor organe genitale (la bărbați) și a sânilor
(la femei), în spiritul sublimei și tâmpitei idei că la
gonirea lui Adam și Eva din Rai, acești fuseseră
căptușiți de către Divinitate cu testicule și sâni, ca o
pedeapsă pentru păcatul primordial. Tăierea acestora
reprezenta revenirea la „forma” inițial divină a ființei
umane. Sau, oamenii trebuie să se asemene cu îngerii,
să nu aibă sex, pentru a putea avea spiritul liber. 

Scopismul a apărut ca ideologie undeva prin
zona munților Urali, de unde s-a răspândit cu repezi-
ciune mai ales la Moscova, cu toate că, în prima fază,
așa numitul lider al mișcării, Kondrati Selivanov, a
fost deportat în Siberia. De fapt, întreaga sa viață a
fost un continuu periplu între reședințele luxoase din
Moscova, Siberia, mânăstiri și aziluri de nebuni, unde
a și murit pe la vârsta de 100 de ani. De fapt, atingerea
vârstelor matusalemice în cadrul comunității era o ca-
racteristică aproape generală, membrii acesteia atin-
gând constant vârsta de 100 de ani, fiind și cazuri de
până la 120.

Răspândirea scopismului cu repeziciune în
Rusia, mai ales în rândul nobililor, ofițerilor și negus-
torilor, a făcut ca un grup masiv să fie deportat în Si-

Nicolae ARITON
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beria. Cu toate acestea, numărul lor devine și mai
mare, atingând peste 10 mii, fiind din ce în ce mai
secretoși în ritual, pe care îl desfășurau noaptea,
ascunși în pivnițe. La un moment dat, încep să emi-
greze masiv către România, cea mai tolerantă țară din
Europa. Grupuri mici se stabilesc în București și Iași,
ocupația de bază fiind cea de birjari, în acea perioadă
apărând vestiții muscali, așa cum erau numiți generic,
fără ca toți aceștia să fie însă scopiți.

Cel mai mare număr dintre ei au sosit însă în
Dobrogea, în zona Tulcei, amestecându-se în comu-
nitatea lipovenilor, cărora, la prima vedere, le respec-
tau religia și regulile, dar în ascuns își practicau
ritualurile secrete, care constau în intonarea de cântece
și dansuri extatice, îmbrăcați complet în alb și ape-
lându-se cu numele de „porumbel alb”. În principiu,
castrarea bărbaților se făcea după ce familia avea doi
copii, dar erau grupuri de habotnici, care făceau acest
lucru din adolescență, copiii familiilor fiind adoptați.
Tăierea se făcea de către bătrânele grupului, dar erau
și momente de nebunie mistică în care bărbații se au-
tomutilau cu securea la tăietor sau cuțitul de curățat

pește. Nici acum nu se știe foarte clar ce făceau cu tru-
purile celor defuncți, scopiții neavând cimitire.

Cu toate că erau foarte harnici și cumpătați,
lipovenii îi goneau de multe ori din comunitatea lor,
ajungând să-și facă satele lor, cum s-a întâmplat cu lo-
calitatea 2 Mai, din județul Constanța, înființată și lo-
cuită multă vreme de scopiți.

Chiar dacă otomanii erau permisivi privind
acceptul tuturor credințelor, în Dobrogea făcuseră o
adevărată aversiune împotriva acestei minorități sec-
tante. Când aveau informații că există un asemenea
grup, ordonau câte un raid vijelios de bașbuzuci,
aceste miliții musulmane, care se ocupau cu reglarea
conturilor în sangeacul Tulcei și în toți Balcanii.

Fiind o sectă milenaristă, aveau credința că în
momentul în care grupul lor va ajunge la 144 de mii
de membri, Mesia va coborî pe Pământ, transfor-
mându-l într-un loc al celor sfinți. Îndepărtarea instru-
mentelor de procreare, care le asigura o oarecare
longevitate, nu a fost însă o idee strălucită, secta stin-
gându-se încet. Sau, cel puțin, așa se spune.

Gurul sectei scopiților,
Kondrati Selivanov,

auto proclamat Țar și Mesia, trăind
când în lux, când deportat în Sibe-
ria, a murit într-un azil de alienați

mental. Asemănarea dintre 
Selianov și grupul de scopiți 

alăturat este frapantă, imaginea
provine de pe wikipedia.

Un grup de scopiți, primele două, de jos, 
părând a fi femei. 

beteșugul s-ar părea că influența trăsăturile faciale, 
dimensiunile corpului deveneau mai mari 

și trăiau mai mult ca semenii lor necastrați, 
imaginea preluată de pe wikipedia.
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Problemele demografice actuale ale
judeţului Tulcea

Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că
populaţia ţării se află într-un pronunţat declin demo-
grafic, cauzat pe de o parte de o serie de factori so-
cial-economici, iar pe de altă parte de tendinţa tot mai
evidentă de părăsire a ţării pentru a căuta un trai mai
bun, spre alte orizonturi, lucru de neimaginat cu mai
bine de două-trei decenii în urmă. Efectul în plan ime-
diat este fenomenul de îmbătrânire demografică, dar
pe termen mai lung el este mult mai serios, mai grav.
Din păcate, nici judeţul Tulcea nu face excepţie de la
această regulă, anumite regiuni (Delta Dunării) sau
unităţi administrativ-teritoriale confruntându-se cu pe-
ricolul depopulării.

Analizând comparativ datele recensămintelor
din 1992 şi 2011, constatăm că într-un interval atât de
scurt, populaţia judeţului a scăzut cu 21,4%, în cifre
absolute cu 57.997 persoane, ajungându-se la o
populaţie de 213.000 locuitori, faţă de 270.997, câţi
se înregistrau în 1992. Acest fenomen reduce şi mai
mult densitatea medie a judeţului, care ocupă în acest
moment ultimul loc în ţară, cu 23,7 loc./km².

Fenomenul de scădere a populaţiei este
aproape generalizat, excepţiile fiind puţine şi nesem-
nificative. Trebuie remarcat faptul că mediul urban
înregistrează o scădere mai mare (24,31%) faţă de cel
rural (18,65%), municipiul Tulcea înregistrând o pier-
dere de 24,71% (24.197 locuitori), ajungând în pre-
zent la doar 73.707 locuitori. Toate oraşele suferă
acelaşi fenomen: Sulina are o scădere de 33,2%,
Măcinul 31,88%, Isaccea 10,87% iar Babadagul
14,34%. Principala cauză este apariţia sau amplifica-

rea unor fenomene precum şomajul, greutatea
asigurării unei locuinţe, scăderea nivelului de trai,
care afectează mai puternic populaţia de la oraşe.

Diminuarea numărului de locuitori, pe lângă
rata ridicată a mortalităţii, a fost cauzată de migraţia
sat-oraş, mai puţin specifică în ultimul deceniu, dar
mai ales cea externă, pentru căutarea de locuri de
muncă mai bine plătite decât în ţară. Mediul urban a
pierdut, în perioada la care ne referim, 31.987 per-
soane, iar cel rural 26.010.

Constatăm că la început au plecat din mediul
urban persoanele rămase fără un loc de muncă, iar de
la sate mai ales ruşii-lipoveni, grecii, italienii sau
țiganii, apoi tot mai mulţi români. Chiar dacă cei care
au declarat că sunt plecaţi pe termen mai mic de un
an sunt mai numeroşi decât cei plecaţi definitiv, este
greu de crezut că, odată ce vor găsi un loc de muncă
sigur, vor mai reveni de unde au plecat. De altfel, în
ultimii 10-15 ani se constată că cei care au revenit în
ţară au tendinţa de a pleca din nou, având deja
experienţa şederii departe de familie.

Trebuie remarcat faptul că cei plecaţi sunt ti-
neri sau adulţi apţi de muncă (populaţie activă), ei gă-
sindu-şi slujbe temporare în construcţii sau
agricultură, în ţări precum Israel, Turcia, Grecia,
Cipru, Italia, Spania sau mai recent în Germania şi
Marea Britanie. Plecarea lor diminuează populaţia ac-
tivă rămasă, cu efecte negative, în special în agricul-
tură, dar în ultima vreme şi în industrie (Şantierul
Naval Tulcea a fost nevoit să importe forţă de muncă
din străină).

prof. Gheorghe bĂISAN



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

129

În intervalul 2002-2011, toate comunele (şi
toate localităţile) judeţului înregistrează o scădere a
numărului de locuitori, după cum urmează: o singură
comună-Somova (2,17%) are o scădere între 0-5%,
11 comune (23,9%) înregistrează o diminuare a
populaţiei cu procente cuprinse între 5-10%, 12 co-
mune (26%) au scăderi de 10-15%, 9 comune (19,5%)

au scăderi de 15-20%, iar 13 comune (28,26%) au
scăderi de peste 20%. Se remarcă, prin proporţii, co-
munele Stejaru (31,6%), Chilia Veche (40,9%) şi
Slava Cercheză (41%). Să nu uităm că din 2011 şi
până în prezent lucrurile s-au înrăutăţit, fenomenul de
scădere demografică punând în pericol existenţa unor
localităţi.

Pierderile de populație suferite de comunele județului Tulcea în intervalul 2002-2011 (%)

Paralel cu scăderea numerică a populaţiei, in-
clusiv prin migrare, se întâmplă şi un alt fenomen pe-
riculos şi anume modificarea structurii pe grupe de
vârstă a populaţiei. În general, se consideră că atunci
când ponderea grupei de vârstă 0-20 ani (tineri) depă-
şeşte 35% din totalul populaţiei, avem de-a face cu o
populaţie tânără, iar dacă această grupă deţine o pon-
dere sub 30%, este vorba de un proces de îmbătrânire.
În 2002 se ajunsese la următoarea structură pe grupe
de vârstă: tineri (0-20 ani) - 25,97%, adulţi (21-60 ani)

- 56,73% şi vârstnici (peste 60 ani) - 17,28%. Această
structură indică o pronunţată tendinţă de îmbătrânire.
Comparativ cu 1992, în 2002 a scăzut ponderea grupei
tinere cu 6,57%, paralel cu creşterea ponderii
adulţilor, cu 3,39% şi respectiv a bătrânilor, cu 3,18%,
ceea ce înseamnă un dezechilibru demografic şi un
viitor incert pentru necesarul de forţă de muncă, pre-
cum şi cheltuieli sociale sporite pentru populaţia
întreţinută. În prezent, cifrele enunţate anterior
aproape că s-au dublat, iar uneori chiar s-au triplat.
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Tendinţa este urmată de toate oraşele şi de marea ma-
joritate a comunelor: 97,67% din comune au diminuat
ponderea grupei de vârstă tinere, 72,09% au sporit
ponderea grupei adulte iar 88,33% au înregistrat
creşteri la vârsta a treia. Creşterea populaţiei adulte în-
registrate imediat după 1990 de unele comune (Chilia
Veche, Ceatalchioi, Grindu) trebuie pusă pe seama re-
venirii la vatră a celor disponibilizaţi în mediul urban. 

Un alt indicator important, care spune multe
despre gradul de dezvoltare economică şi de ocupare
a forţei de muncă este raportul populaţie activă-
populaţie întreţinută.

Un efect observat imediat şi resimţit dramatic
de sistemul de învăţământ este scă-derea alarmantă a
numărului de elevi, fenomen care a contribuit la scă-
derea numărului de grupe de grădiniţă, de clase pri-
mare şi gimnaziale, înmulţirea numărului de grupe
mixte de grădiniţă şi clase simultane la ciclul primar
şi cel gimnazial şi desfiinţarea unor unităţi. La nivelul
anului şcolar 2017-2018 existau situaţii incredibile,
de comune în care funcţionează câte o singură clasă
de gimnaziu (în care învaţă toţi elevii claselor V-VIII),
precum Ceatalchioi, sau câte două (C. A. Rosetti, Ca-
raorman, Mila 23, Smârdan, Sf. Gheorghe), în cele
mai multe centre de comună fiind concentraţi toţi ele-
vii de gimnaziu (uneori şi cei din ciclul primar), prin
naveta asigurată cu microbuzele şcolare.

Se înregistrează, de asemenea, cazuri (e drept,
doar în Delta Dunării, în comuna Maliuc), când în ci-
clul primar există un singur elev (Maliuc) sau doi
(Gorgova), ceea ce generează probleme în asigurarea
fondului de salarii pentru personalul didactic.

Evidenţiem şi situaţia înregistrată în comu-
nele Sf. Gheorghe, respectiv I. C. Brătianu, simpto-
matice pentru perspectivele de viitor ale acestor
localităţi: în Sf. Gheorghe, în anul 2017 s-au înregis-
trat 3 naşteri şi 24 decese, în vreme ce în I. C. Bră-
tianu, în acelaşi an, s-a născut un singur copil ! 

Problema aceasta este una foarte serioasă şi
impune luarea unor măsuri urgente, până când acest
lucru nu va mai avea niciun efect. Aceste măsuri ţin
de creşterea nivelului de trai, printr-o creştere
economică semnificativă. Lipsa unor măsuri imediate
poate avea efecte foarte neplăcute, grave, într-un ori-
zont de timp nu foarte îndepărtat. Nepăsarea sau
incompetenţa factorilor decizionali nu face decât să
amplifice fenomenul de descreştere şi dezechilibru de-
mografic, care va fi resimţit dureros de aşezările
judeţului.

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEIDIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI
SCRIITORILOR  „AEGYSSUS” DINSCRIITORILOR  „AEGYSSUS” DIN

JUDEȚUL TULCEAJUDEȚUL TULCEA
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REALITĂȚI ASCUNSE
DIN ISTORIA 

FĂURIRII ROMÂNIEI MARI

În cursul anului 2018 am citit o serie de articole și
am vizionat la televiziune dezbateri privitor la făurirea Ro-
mâniei Mari de la 1 Decembrie 1918.

Niciun autor sau interlocutor și nici măcar
președintele Academiei Române domnul Ioan Aurel Pop
n-au spus adevărul despre cum s-a consfințit Marea Unire
de la 1918.

Istoricii Institutului de Istorie de pe lângă Academie
nu au fost în stare să scrie o istorie completă a României
din Primul Război Mondial, deoarece timp de un secol nu
s-au deranjat să facă acest lucru pentru a stabili odată pen-
tru totdeauna cum s-au desfășurat în realitate luptele pur-
tate de trupele române, pe baza documentelor primare
întocmite de fiecare companie, batalion, regiment etc. chiar
dacă ar necesita 20 - 25 de volume.

În 2013 când m-am decis să scriu „România în Pri-

mul Război Mondial” m-am temut că istorici cu patalama
mă vor face praf, dar nu s-a întâmplat nimic. Am reușit să
public șapte volume, cu peste 2.000 de pagini. Cele 10
exemplare care au revenit depozitului central și alt exemplar
trimis separat de către mine Academiei nu au avut niciun
ecou; probabil cei responsabili au fugit „ca dracul de tă-
mâie”.

După încetarea Primului Război Mondial între ma-
rile puteri și retragerea germanilor din România în noiembrie
1918, trupele române au atacat în Transilvania pentru a re-
cupera Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul de la
unguri, Dobrogea cotropită de la bulgari și Bucovina de la
austrieci. Cu toate că la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia s-a
declarat în unanimitate Unirea întregului Ardeal și Banat cu

Patria Mamă România, acest lucru s-a realizat după multe
luni de zile prin forță, România fiind nevoită să ducă război
cu armata bolșevică a ungurilor și diplomația aliaților noștri
– Antanta, care au oprit armata română în Ardeal pe mai
multe linii de neutralitate. Numai prin nerespectarea ordi-
nelor aliaților și ajutorul neoficial dat de generalul Berthelot
și punerea acestora în fapt, armata română a reușit să
scoată pe unguri din Transilvania după lupte grele din Munții
Apuseni și marea bătălie de pe Tisa.

Pentru prima dată în istorie, „seara, în ziua de 4
august 1919 la orele 18, când încă soarele dogorea puternic
în Budapesta și Dunărea Albastră”, în capitala Ungariei so-
sise și rândul românilor de a avertiza poporul ungar, res-
pectiv conducătorii acestora prezenți și de viitor, că toate
nelegiuirile săvârșite de aceștia timp de un mileniu de când
au venit pe aceste meleaguri ca barbari, trecând prin foc și
sabie totul, precum au făcut-o înaintașii lor de același neam,
ori urmașii lor de mai apoi, fie că au fost pecenegi, cumani,
tătari, habsburgi, prusaci, otomani și ruși, acum trupele di-
viziei 1 Vânători, alcătuite din Regimentul 4 Vânători, un di-
vizion din Regimentul 23 artilerie și un Divizion din
Regimentul 6 Roșiori, „...soldații români trec în pas de pa-
radă în cântecul voios al fanfarelor militare prin inima capi-
talei ungare cucerită de ei în luptă dreaptă”.

Această simfonie a victoriei realizată de trupele ro-
mâne avea loc în inima Budapestei, în pas cadențat, în ritm
de epopee. Ultimul act din piesa de teatru care începuse
cu o zi înainte, istoricul maghiar a consemnat aceasta astfel:
„trupele române au apărut aproape concomitent pe străzile
Ráköczi, Baross și Ullöi. În frunte mergeau peste tot gorniștii

Iulius PREDUŞEL
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pe cai, urmați de cavalerie, pe urmă coloana lungă a
căruțelor”. Dar primul act al piesei de teatru nescrisă a avut
loc cu o zi înainte printr-un raid îndrăzneț realizat de către
generalul Gheorghe Rusescu.

După luptele duse de Brigada 4 Roșiori coman-
dată de generalul Gheorghe Rusescu, dotată la nivel supe-
rior cu ce era mai modern, nu cu căruțe rusești, în ziua de
2 august 1919 încercuiește și  dezarmează focarul armatei
ungare ale Corpului 1 de la Cesgled, Aböny și Nogykörösi
(diviziile 5, 6 și 7), primește ordin ca în ziua de 3 august
1919 să se îndrepte spre sud, la Kecskemet, ... pentru a
concura la încercuirea și capturarea grupului inamic din sud.
Generalul Gheorghe ieșit din transă după câteva clipe rea-
lizează că la Budapesta se precipitau evenimentele confir-
mate și de întâlnirea intempestivă cu delegația italiană care
încerca să ia legătura cu comandamentul Trupelor române
de a suspenda ostilitățile împotriva armatei ungare. Medi-
tând și gândind fulgerător printr-o logică de filozof, că ar fi
păcat să renunțe a intra cel dintâi în capitala dușmană pe
care o are în palmă și să lase altora această glorie, în frun-
tea a numai unui detașament de 3 escadroane, cu 400 de
călăreți, două tunuri și două grupuri de mitraliere, generalul
Gheorghe Rusescu, întorcând frâul calului, a pornit spre
Budapesta, iar grosul forțelor au executat ordinul primit
inițial.

La porțile Budapestei, o delegație a noului guvern
ungar, cel bolșevic s-a împrăștiat, a încercat să îl oprească
pentru a parlamenta, dar grăbit nu răspunde invitației și face
vânt delegației spre Tisa, la Cartierul General român, își
așează artileria în baterie spre Budapesta și pleacă singur

în oraș spre a trata direct cu guvernul. În Palatul Consiliului
de Miniștri, guvernul ungar îl face atent pe generalul român
că în cazărmile Budapestei sunt trei regimente ungurești cu
șapte mii de oameni, iar în oraș sunt mase de oameni
înarmați, care nu vor fi stăpânite nici de ordinele guvernului,
nici de micul detașament al românilor. Dar generalul Gheor -
ghe Rusescu joacă îndrăzneț; scoțând ceasornicul anunță
că dacă peste un ceas tratativele nu se sfârșesc, artileria
sa începe bombardarea orașului conform cu ordinul ce l-a
lăsat. Intimidat, guvernul ungar cedează, ordinul telefonic
pleacă, cavaleriștii dau pinteni cailor și la 8:00 seara
Detașamentul român intră în capitală și descalecă în curtea
cazărmii de husari „Arhiducele Joseph”. Toată noaptea cele
12 mitraliere ale regimentului 6 Roșiori au stat cu țevile în-
dreptate spre cazarma de peste drum, în care un regiment
era în fierbere, dar liniștea n-a fost tulburată nici aici, nici în
oraș. 

A doua zi dimineața, pe când noul guvern ungar
insista în zadar pe lângă generalul Rusescu să părăsească
orașul, iar o delegație franco-ungară, sosită de la Viena,
făcea generalului oficial aceeași rugăminte, în particular de-
legatul francez sfătuia pe români să nu țină seama de nimic
și să grăbească ocuparea Budapestei. În același timp, gro-
sul trupelor române înainta în marșuri forțate și în goana
căruțelor spre Budapesta. În după-amiaza zilei de 3 august
1919 Divizia 1 de vânători era la bariera orașului Buda-
pesta. Argumentele demnitarilor unguri nu l-au impresionat
pe generalul Rusescu, ci dimpotrivă l-au determinat să fie
și mai hotărât în realizarea obiectivelor propuse. De față cu
emisarii noului guvern a dat ordin artileriei sale „de a se
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așeza în baterie cu ținta asupra capitalei ungare”. Generalul
Rusescu s-a oferit să-i însoțească pe emisarii unguri la gu-
vern, pentru a discuta concret situația. Impresia pe care ge-
neralul Rusescu a lăsat-o în fața membrilor Guvernului
ungar la ședința la care a asistat a fost una excelentă, pen-
tru modul în care această activitate a avut loc. „Prudent
până la exces, temător până la frică și lipsit de orice curaj,
premierul ungar Peidl Gyula și toți membrii guvernului său
s-au silit să îndeplinească condițiile puse de generalul
român. Fapta generalului român a rămas consemnată ca
atare în istorie, pilduitoare fiind tocmai prin curajul de a pune
stăpânire pe capitala Ungariei cu numai trei escadroane.”

Următorul act al piesei se petrece în ziua de 4 au-
gust 1919, „aducând românilor încoronarea biruinței de la
Tisa. Era una din cele mai mari satisfacții pe care
Providența le păstrează pentru popoarele greu încercate,
care au dovedit tărie de suflet în urmărirea unei idei, care
au știut să își încordeze brațele și să nu își cruțe sângele
pentru izbândirea ei”.

Dacă Providența a hotărât să realizăm această izbândă,
se nasc cel puțin patru întrebări:

1. De ce Providența n-a intervenit în sprijinul tru-
pelor Române în vara lui 1916 când au trecut Carpații în
Transilvania și, timp de trei ani de zile, poporul român a pier-
dut peste un milion de oameni, militari și civili, morți și răniți,
țara să ne fie distrusă. Aceleași pierderi în raport de
populație pentru toți combatanții din Europa și nu numai?

2. A fost necesar, în primul rând, ca românii și alte
popoare beligerante să ispășească păcatele făcute de
generația respectivă sau de alte generații anterioare și ca
atare să fie vorba de blestemele Providenței ori ale altor
comunități, îndemnate de partea diavolească izgonită din

ceruri de Providență? 
3. Pacea instalată de ce a durat numai vreo 15-17

ani? 
4. Istoricii de ce nu sunt verticali și se mărginesc

a consemna numai evenimentele care le convin, care li se
dictează, cu părtinire, cu erori, fără a spune adevărul nici
după un secol?

Înfăptuirea Unirii de la 1918 a fost realizată după
ce, în ultimele trei milenii, neamul nostru Getic cel străbun
în permanență a pus stavilă prin războaie celor care au râv-
nit și râvnesc la pământul cu apele și codrii seculari, în care
am fost creați din pământul lui Adam. Adamclisi care a
rămas în conștiința poporului român pentru veșnicie locul
de naștere.  Particula clisi, adică pământ, respectiv din pă-

mânt a fost creat omul Adam și nu cum interpretează isto-
ricii, biserica, care  consideră că am fost creați din legionarii
străini ai lui Traian și femeile dace, pentru că bărbații lor au
fost duși în sclavie la Roma.

Prima Mare Unire a străbunilor noștri a avut loc la
529 î.Hr. atunci când marea masă a Messageților s-a îm-
potrivit lui Ciruss cel Mare la Adamclisi, regelui regilor, care,
fiind capturat, i s-a tăiat capul pentru a-l sătura de sânge.
Imaginile de mai jos confirmă acest epocal eveniment în-
făptuit de regina Tomiris a massageților pe dealurile de la
Adamclisi. Iată explicația imaginilor, de care fug arheologii
și istoricii care au mistificat Mausoleul de la Adamclisi în
monument atribuit lui Traian, prezentate în finalul articolu-
lui:

1. Harta Imperiului Persan cu granița de nord-vest
pe linia Dunăre-Rasova-Adamclisi-Mangalia. 

2. Una din picturile lui Paulus Peter Rubens în care
are loc săturarea de sânge a capului lui Ciruss cel Mare

Metopa XLVII Metopa XLVI
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după ce a fost prins și decapitat.
3. Metope mistificate de la monumentul de la

Adamclisi cu semnificații că un soldat roman ține în lanț
daci, în realitate:

- metopa XLVII: Regina Tomiris ține în lanț pe Ci-
russ cel Mare;

- metopele XLVI și XLV: Regina Tomiris ține în lanț
câte doi demnitari persani. Se distinge destul de clar că nu
este un soldat roman, este Regina Tomiris, cu fizionomie
de femeie, având la gât un șirag de trei rânduri de mărgele;

- metopa XVII: „...Cred că persoana șezând este
chiar Cirus cel Mare fiindcă are acel moț aplecat către frunte
și în mâini ține sceptrul de rege al regilor”. Desenul grafic
al metopei este executat în oglindă, ori fotografia metopei
a fost făcută în oglindă? N-am dezlegat și acest mister.

Am pus și metopele XXXII și XXXIX în care se pre-
tinde de restauratorii monumentului că reprezintă pe Traian
și doi însoțitori în XXXII și Traian și un locotenent în XXXIX.
Nici o reprezentare nu seamănă cu Traian și însoțitorii cu
locotenenți romani. 

Iată până la ce rang există mistificarea și acestea
sunt numai o parte din metope și alte artefacte.

Despre mistificarea monumentului de la Adamclisi
am scris 143 de pagini în volumul Realități ascunse din is-

toria poporului român volumul 1, 2018, editura Muntenia,
Constanța și alte două volume intitulate Enigma monumen-

tului de la Adamclisi în limba română și celălalt în 5 limbi:
română, engleză, franceză, germană și italiană. 

După această epocă în care a existat un regat uni-
ficat al massageților, timpuri neprielnice au destrămat rega-
tul și alți unificatori au reușit să refacă parțial sau în hotarele
inițiale, precum Dromichete și Burebista, iar după sfâșierea

și cotropirea unei părți din Geția de numai 14-16% de către
ciuma roșie adusă de Traian cu legionarii lui plătiți adunați
de la margini de hotare, în timpul stăpânirii romane Rega-
lian, nepotul lui Decebal, a fost proclamat împărat de legiu-
nile din Dacia peste statul Daco-Romania format din
provinciile: Dacia Traiană, Moesia, Iliria și Panonia Inferior.
După asasinarea de către rivalul său în 268, soția sa Sulpi-
cia Druantilla a continuat să conducă statul și astfel Geția a
fost eliberată în 269 de către 320.000 de geto-daci îm-
preună cu heruli, peucini și goți, parte a massageților nor-
dici. Timp de 12 ani dinarul roman a fost înlocuit cu dinarul
lui Regalian din imaginea alăturată.
Iată interpretarea Domnului Constantin Olariu Arimin făcută
prin imaginile obiectelor care atestă evenimentul: „...cununia
din stânga, care apare și pe moneda din imaginea a treia,
are înrăzarea împăratului Regalianus, iar el era binecuvân-
tat de Mitra cu cununa de raze a acestuia sau Sfântului
Soare, în mijloc are fixată o piatră cam tot așa cum purtau
arimaspii (...) în partea dreaptă am pus crucea egiptenilor
pe care Faraonul o purta pe mână la orice ceremonie și
preoți ortodocși în mână la „zii întâi...”

Până la Mica Unire de la 1859, este necesar a se
evoca luptele pentru unire ale tuturor românilor duse de unii
domni pământeni din Țările Române precum: Mircea cel
Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și în mod special nu-
mesc pe Mihai Viteazul care a înfăptuit vremelnic Unirea
cea Mare la 1.600.

Pentru făurirea României Mari de la 1918, poporul
român s-a sacrificat pe altarul patriei atât înainte de Primul
Război Mondial, cât mai ales în timpul războiului și după
declarațiile politice de unire de la Chișinău, Cernăuți și Alba
Iulia.

Metopa XLV Metopa XVII
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Toată istoria sacrificiilor am consemnat-o în volu-
mul de 288 de pagini intitulat Suferința și martirajul poporului

român în timpul Primului Război Mondial pentru făurirea Ro-

mâniei Mari, editura Muntenia, Constanța 2017, unde veți
afla: barbarismul practicat de armata și administrația bul-
gară în timpul ocupației de aproape trei ani din Dobrogea
(județele Constanța și Tulcea), cele mai groaznice barbarii
practicate de unguri în Ardeal, măcelul de la Beliș, calvarul
Bihorului, Șimleul Silvaniei etc., apoi tributul de sânge al ro-
mânilor din nord-estul Banatului, morții neamului de la Arad,
Buzoieni și alte zone, prigoana și execuțiile românilor bu-
covineni în timpul Primului Război Mondial, calvarul oltenilor
și muntenilor în timpul ocupației germane dar și situația grea
din Moldova după retragerea aici a armatei, a guvernului, a
parlamentului și a altor instituții.

Unirea în granițele sale s-a realizat cu mult după
data de 1 Decembrie 1918. Transilvania cu Crișana și
Maramureș abia la sfârșitul lunii aprilie 1919, după ce a avut
loc bătălia din Munții Apuseni și depășirea liniei Diaz stabilită
de către aliați să fie oprite trupele române, iar Ardealul a în-
ceput a intra sub administrație română după data de 7 iulie
1919, în urma unei telegrame trimisă de Franchetd ’Espèrey
lui Grațiani, italianul nostru aliat, care stăpânea orașul cu
bolșevicii unguri.

Luptele diplomatice pentru eliberarea întregului
Banat ocupat de „prietenii” noștri sârbi 
s-au dus până la 21 iulie 1919 când s-a hotărât împărțirea
Banatului și la 3 august s-a instalat definitiv administrația
română în Banat.

Chiar dacă bulgarii s-au retras din Dobrogea de
Nord la sfârșitul lui decembrie, provincia se afla ocupată de
trupele aliate franco-engleze, iar Cadrilaterul a fost recupe-

rat de la bulgari și trupele aliate franco-italiene abia la 27
noiembrie 1919, după semnarea tratatului de pace cu Bul-
garia. În timpul ocupației trupelor aliate, bandele de bulgari
atacau populația și instituțiile administrației fără ca acestea
să fie anihilate deoarece „aliații puneau o inexplicabilă în-
târziere la evacuarea teritoriului nostru național” pentru ca
trupele noastre să poată curăța teritoriul de astfel de bande
înarmate.

Și unirea Basarabiei cu România de la 27 martie
1918 s-a făcut cu ajutorul trupelor române care se aflau în
Basarabia după alungarea peste Nistru a trupelor rusești
bolșevizate. De asemenea, unirea Bucovinei cu România
a înregistrat o serie de evenimente la care au participat tru-
pele române pentru a anihila trupele ucrainene și austriece,
trupele române chiar au dat ajutor Poloniei pentru recupe-
rarea Pocuției, oferind-o polonezilor.

Acestea sunt, pe scurt, condițiile în care s-a reali-
zat Marea Unire de la 1918. Unirea nu s-a făcut numai prin
aplauze, ci cu numeroase sacrificii pe fronturile de luptă
după aplauzele la citirea proclamațiilor.

Pentru a nu mai greși în viitor trebuie să spunem
și să consemnăm purul adevăr.
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Perioada submiceniană și 
proto-geometrică

După invaziile devastatoare ale dorienilor a
urmat o perioadă de declin în toate domeniile de acti-
vitate ale societății grecești. Distrugerea statului mi-
cenian, a civilizației sale palațiale, pline de fast și
strălucire, a aruncat lumea heladică în orânduirea gen-
tilică, într-o zonă întunecată a istoriei. Această pe-
rioadă a durat aproximativ patru secole și jumătate.
Arheologii și istoricii au împărțit-o în două subpe-
rioade: a) submiceniană și proto-geometrică; b) geo-
metrică. În cronologie absolută, cele două
subperioade se încadrează cu aproximație, între anii
1100 –650 a. Chr., prima între 1100 – 850 a.Chr., ur-
mătoarea, între 850 – 650 a.Chr. 

Această perioadă, care corespunde oarecum
evenimentelor descrise de Homer în Iliada și Odiseea,
este cunoscută ca epoca homerică, poemele homerice
fiind foarte mult timp principalele sale surse docu-
mentare.1 În lumea poemelor homerice „există doar
două straturi istorice” 2, cel de la sfârșitul epocii mi-
ceniene, din Iliada, și cel de la începutul epocii fieru-
lui, din Odiseea. 

Poemele lui Homer, în special Iliada, ne oferă
imaginea unei societǎți în care rolul conducător era
deținut încă de o aristocrație rǎzboinicǎ și bogatǎ, din
rândul căreia proveneau eroii.

Iliada este epopeea războiului troian, care
marchează începutul declinului societății miceniene.
Are ca motiv central mânia eroului Ahile și descrie
societatea războinicilor ahei, elogiind virtuțile su-

preme ale eroilor micenieni: „curajul, forța, onoarea
și gloria, simțul demnității umane, sentimentul prie-
teniei și spiritul de sacrificiu”3. Eroismul eroilor ho-
merici este conceput ca datorie supremă, poemul
accentuând asupra responsabilității umane, a justiției
și a autocontrolului, evidențiind totodată tragedia răz-
boiului, nedreapta rezolvare a conflictelor dintre oa-
meni pe calea războiului nimicitor

Odiseea, epopeea peripețiilor eroului Ulisse
– Odiseu, a cărui șiretenie a provocat distrugerea
cetății Troia, are ca motiv central dorul de casă  al
eroului, în drumul spre Ithaca sa natală. 

„Într-un anumit sens, precizează Ovidiu

GRECIA ÎN EPOCA HOMERICĂ

Dr. V.H. bAUMANN
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Drimba, Odiseea este și o istorie poetică a experienței
maritime a grecilor de la sfârșitul perioadei mice-
niene”4. Poemul excelează prin numeroase detalii de
viață cotidiană, remarcabile prin modul în care sunt
expuse. Aventurile lui Ulisse conțin indicații de rute
maritime, termeni de navigație și limbaj marinăresc,
evidențiind cunoștințe geografice și de navigație, da-
torate relațiilor dintre grecii insulari și populațiile de
navigatori din Orientul Apropiat, existente după
dispariția statului micenian. Bogǎția imaginilor și în-
tâmplărilor din poem îngǎduie o reconstituire a struc-
turilor de bază ale societǎții grecești postmiceniene -
ocupațiile și diferențierile sociale. Poemul
menționează folosirea fierului și noile relații sociale,
caracteristice triburilor grecești din această perioadă5). 

Perioada protogeometrică este caracterizată
de puternice bulversări etnice, care au avut loc după
distrugerea Troiei și dispariția civilizației miceniene.
Declinul civilizației miceniene s-a produs însă treptat
în cursul secolelor XII și XI a.Chr. Cercetările arheo-
logice au evidențiat fenomenul supraviețuirii unor
comunități miceniene, care în ciuda dezastrelor, s-au
deplasat în alte locuri, unde au întemeiat noi așezări
și uneori au continuat să folosească chiar citadelele
miceniene din Micene, Tirynt, Argos și Atena6. 

Invazia doriană a provocat o nouă
configurație demografică a spațiului lumii grecești.
Ionienii, eolienii și aheii, alungați de pe pământurile
pe care le ocupaseră încă din Helladicul Mijlociu, au
fost nevoiți să-și caute noi ținuturi. Ionienii, care au
reușit să păstreze Attica și insula Eubea, au colonizat
insulele Ciclade și jumătatea sudică a litoralului ana-
tolian care se va numi Ionia. Eolienii s-au menținut în
Beoția și Tesalia, unde și-au impus limba, dar mare
parte dintre ei au emigrat pe coasta anatoliană, între
Ionia și Troada, ținut care se va numi Eolia, ocupând
și insulele Lesbos și Thasos. Aheii au păstrat Arcadia
muntoasă, iar o parte din ei au migrat în Cipru. Pelo-
ponezul, cu excepția Arcadiei și a unor regiuni din
Ahaia, a fost în totalitate ocupat de dorieni, la fel și
cea mai mare parte a Greciei centrale, ca și Tessalia
și Epirul. Îndreptându-se apoi spre sud, aceștia s-au
așezat în insulele Creta și Rhodos și în  partea sudică
a litoralului anatolian, începând de la Halicarnasos,
zona fiind cunoscută mai târziu cu numele de Dorida.
La sfârșitul acestui proces numit de istorici și
„migrația ioniană”, care a durat până spre secolul al
X-lea a.Chr. (anii 1000-900), s-a desăvărșit tabloul
etnic și dialectal al lumii grecești. 

Marea migrație ioniană s-a petrecut în spațiul

egeean. Nu deținem însă prea multe informații despre
navele grecești din această perioadă, în afara câtorva
reprezentări  de corăbii cu vâsle, din perioada proto-
geometrică timpurie cretană, cu proră și pupă înaltă,
construite aproape simetric  și prevăzute cu un pinten;
erau probabil vase de transport care  foloseau deopo-
trivă și ca vase de război.7

Reîntoarcerea la barbarie, pierderea scrierii
miceniene, respectiv a „liniarului B”, depopularea
masivă a teritoriilor peninsulare și a insulelor grecești,
decăderea economică și distrugerea localităților și a
rețelelor de comunicație, au stagnat sau au încetinit
evoluția istorică a societății grecești. 

Cu toate distrugerile provocate, noii veniți au
acceptat și au preluat anumite elemente ale civilizației
miceniene și acest fenomen se observă mai ales în
zona centrală a Greciei, unde dorienii au conviețuit cu
ionienii și eolienii, și în Creta, ferită oarecum de
violențele de pe continent  și a cărei influență se face
simțită în teritoriile cucerite de dorieni. 

În plan spiritual, asistăm la răspândirea mor-
mintelor individuale și la generalizarea incinerărilor
în urne, ca rit de înmormântare.8 Arheologic, au fost
descoperite la Atena locuri speciale destinate arderii
ofrandelor animaliere. Mormintele încep să fie mar-
cate de stele funerare simple, din piatră cioplită, și de
vase de mari dimensiuni, perforate la bază, destinate
libațiilor.9 Totuși, se păstrează ritul de înhumare, cis-
tele funerare continuând să fie cel mai răspândit tip
de morminte de-a lungul proto-geometricului. 

Se pare că și cultul eroilor renaște în câteva
regiuni ale lumii grecești. Tumulii, ringul de pietre,
incinta funerară, destinate unor morminte individuale
revin în practica funerară a vremii, în Macedonia, Eu-
beea, sud-vestul Asiei Mici, dar  le lipsesc calitățile
monumentalului și arhitecturalului, specifice
civilizației miceniene10. 

În perioada proto-geometrică se trece la
prima epocă a fierului, fenomen care nu are legătură
cu invazia doriană, decât în măsura în care dorienii,
alături de numeroase alte populații eterogene, antre-
nate în marea migrație de la nord spre sud, a „popoa-
relor mării”, au distrus în sec. al XII-lea a.Chr. statul
hittit, deținător al monopolului și al secretului produ-
cerii fierului. Această uriașă descoperire, datorată tri-
burilor Kizwadana din munții Armeniei, fusese
preluată de hitiți în mil.II a.Chr., după cucerirea sta-
tului Mitanni.11 Până spre sfârșitul sec. al XI-lea
a.Chr., prin intermediul noilor cuceritori, principalele
elemente tulburente ale epocii, fierul s-a răspândit în
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tot bazinul răsăritean al Mediteranei. În sec. al X-lea
a.Chr., la Atena, în conformitate cu descoperirile ar-
heologice din cartierul Kerameikos,  se găseau unelte
prelucrate din minereu de fier.12

Lumea homerică din Odiseea se baza pe o
economie naturală în care principala bogăție o consti-
tuiau vitele. Ulisse avea 72 de turme de vite cu 7-8
mii de capete. Se practica și agricultura, cultivându-
se mai ales orzul și grâul, dar și pomicultura și grădi-
năritul. Celula economică de bază se numea oikos. În
societatea homerică sclavia avea un caracter casnic
pronunțat, așa cum arată și denumirea dedmoes pentru
sclavi. Aristocrația gentilică era deținătoarea unui
număr mare de  turme de vite și suprafețe de teren
agricol. Restul populației îl alcătuiau oamenii simpli,
crescătorii de vite, agricultorii și meseriașii.
Meșteșugarii (demiurgii) se bucurau de un anumit
prestigiu în societate, dar producția meșteșugărească
era limitată la necesitățile comunității, Grecia home-
rică având legături comerciale sporadice cu alte teri-
torii. 

Perioada homerică continuă să păstreze și nu-
meroase forme ceramice din perioada miceniană, fe-

nomen datorat continuității de locuire, în zone precum
Attica, Creta, Cipru. Ca factor de progres, adoptarea
roții olarului duce la realizarea unor forme ceramice
cu suprafețe regulate, în special forma ovoidală, cu
diametrul maxim situat deasupra zonei centrale, care
devine standard pentru vasele închise din proto-geo-
metric. Apare piciorul înalt, în formă de trunchi de
con, iar decorația principală ocupă aproximativ 1/3
din suprafața vaselor, restul, departajat de două-trei
linii subțiri orizontale, fiind lăsat liber sau acoperit cu
un slip negru compact.

Schimbarea decisivă în decorația ceramicii
s-a produs odată cu apariția proto-geometricului, la
mijlocul sec. al XI-lea a.Chr.13 Decorul, uneori incizat,
capătă un caracter geometrizant și naiv, fiind realizat
însă cu ajutorul compasului și a periei multiple. Cer-
cetările arheologice din cimitirul Kerameikos din
Atena par să susțină ipoteza originii stilului proto-geo-
metric în ceramică, în această localitate, și adoptarea
lui ulterioară în alte teritorii.14 Stiluri proto-geometrice
timpurii apar și  în Argolida, Messenia, Thesalia,
Elida, Naxos, ca și în vestul Asiei Mici .15

Epoca homerică este dominată de relații gen-

Smyrna, sec.X a.Chr.- 
locuință ovală din proto-geometric  
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tilice bazate pe înrudire. Dispariția statului și a
societǎții rǎzboinice din epoca micenianǎ a fost ur-
mată de apariția unui mare număr de centre mici și
izolate unul față de celălalt. Epoca este plină de per-
sonaje rǎzboinice, numite basilei, ceea ce dovedește
că în Grecia, aflată în plină democrație militară, nu
exista în acea vreme o unitate politică. Basileii aveau
atribuții militare și se bucurau de prerogative reli-
gioase și juridice. Conduceau comunitățile împreună
cu sfatul = bulė, alcătuit din căpeteniile ginților = bu-
lephoroi și bătrânii = gerontes. În situații speciale se
apela la Adunarea poporului, la demos. Fărâmițarea
politică se va menține în epocile următoare ca una din
caracteristicile cele mai importante ale vieții politice
grecești.16

Cercetările arheologice au furnizat, până în
prezent, puține știri referitoare la așezări și locuințe,
în general la arhitectura perioadei proto-geometrice.
Cele mai vechi urme de locuințe din această epocă
prezintă o arhitectură cu caracter spontan, adaptată la
teren și la materialele de construcție aflate la fața lo-
cului. Spre deosebire de orașele miceniene, așezările
din proto-geometric sunt deschise, lipsite de
fortificații, apărate natural, prin poziționarea lor în
spații greu accesibile.  Singura excepție este întâlnită
în săpăturile arheologice de la Smyrna (Izmir)17, co-
lonie eoliană întemeiată la finele sec.al XI-lea a.Chr.,
pe coasta de sud-vest a Asiei Mici, unde, în sec. al IX-
lea a.Chr., este atestată prima incintă din cărămidă
crudă cu întărituri de lemn, construită pe un soclu de
piatră18 . În secolul al X-lea, la Smyrna este utilizat un
tip de locuințe cu plan oval. În mediul cretan, săpătu-
rile arheologice efectuate la Karphi, în partea de sud
a insulei, au evidențiat o așezare grecească din seco-
lele XI-X  a.Chr., suprapusă peste ruinele unei vechi
așezări minoice19. 

Locuințele descoperite au planul rectangular
sau patrulater, cu una sau mai multe încăperi. Se dis-
tinge locuința căpeteniei, mai spațioasă, alcătuită din
mai multe încăperi comunicante. Toate sunt plasate,
nu foarte ordonat, în jurul unui spațiu liber, reprezen-
tând centrul civic al așezării20, viitoarea agora. Rar se
mai folosește piatra în construcțiile epocii proto-geo-
metrice. Un exemplu îl constituie vestigiile unei în-
semnate așezări proto-geometrice  de la Iolkos, din
nordul Greciei, care a cunoscut patru faze construc-
tive, cu case rectangulare construite din piatră. Un alt
exemplu îl întâlnim la Naxos în Thessalia, la sfârșitul
sec. al XI-lea a.Chr. unde, săpăturile arheologice au
scos la lumină  și o construcție de tip megaron21.

Din fascinanta lume  a artelor minoice și mi-
ceniene, a supraviețuit în epoca homerică numai „arta
umilă a modelării în lut” 22. În inventarul proto-geo-
metric de la Atena-Kerameikos se află două fragmente
de figurine zoomorfe, unul provenind de la un cap de
cal, și un vas în formă de cerb, găsite într-un mormânt
de la finele sec. al X-lea a.Chr. În insula Creta, cera-
mica cu figuri și modelarea unor machete de case,
temple și morminte cu figurine de teracotă în interior,
continuă tradiția minoică târzie, până în veacul al X-
lea a.Chr.23. 

Perioada  geometrică 

Secolele  IX-VII a.Chr. au reprezentat în
lumea greacă o perioadă de înflorire a vieții econo-
mice, de realizare a unor noi structuri sociale, de
creare a unei civilizații bazate pe o nouă revoluție ur-
bană. La edificarea acesteia, un rol covârșitor l-a avut
fondul local, tradițiile păstrate ale civilizației mice-
niene transmise prin perioada proto-geometrică. Noua
perioadă, definită de istorici – geometrică, este carac-
terizată de fenomenul intercomunicării, în care legă-
turile dintre Grecia continentală și insule joacă un rol
determinant în evoluția lumii grecești. 

Perioada geometrică începe după așezarea de-
finitivă a populațiilor elene în spațiul egeeano-medi-
teranean, când se conturează apariția unei societăți
conștiente de unitatea sa etno-culturală. Din acest
punct de vedere, un rol important l-a avut religia, prin
crearea unor sanctuare care au polarizat interesul tu-
turor grecilor. În jurul acestor sanctuare s-a cristalizat
conștiința apartenenței lor aceluiași neam. Cel mai
elocvent exemplu îl reprezintă începutul Jocurilor
olimpice în anul 776 a. Chr. 

De la mijlocul secolului al VIII-a a.Chr., gre-
cii au adaptat scrierea feniciană. Adăugând caractere
pentru sunete vocale, ei au creat astfel prima scriere
alfabetică, care  s-a răspândit rapid în întreaga Medi-
terană. Un artefact din ceramică, inscripționat în cel
mai vechi alfabet grecesc, cu referire la “Cupa lui
Nestor “, descoperit  într-un mormânt de la Pitekussai,
din Ischia, datat pe la 720 a.Chr., pare a fi și cea mai
veche referință scrisă a Iliadei24.

Renașterea 
Perioada geometrică a fost în istoria veche a

lumii grecești, începutul unui proces cultural evolutiv,
care va culmina spre sfârșitul mileniului I a. Chr., în
epoca clasică și apoi elenistică. „Renașterea” din pe-
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rioada geometrică se datorează ionienilor. Dacă în pe-
rioada proto-geometrică întâlnim o serie de elemente
de continuitate miceniană, în Peloponez și în insule,
precum Creta și Cipru, din sec. al IX-lea a.Chr., asis-
tăm la o dezvoltare a centrelor din Attica, Beoția și
Thessalia, și a centrelor de pe coasta de vest a Asiei
Mici. Această revigorare a cuprins cu timpul și cen-
trele grecești insulare, fiind cauzată de formarea și
consolidarea unei economii bazate pe meșteșuguri, pe
creșterea animalelor și pe comerț, iar spre sfârșitul
acestei perioade, pe agricultură. 

Comerțul perioadei geometrice se desfășoară
în special, în jurul Mării Egee, fapt care stimulează
energiile creatoare ale tuturor grecilor. Spre sfârșitul
secolului IX a.Chr. apar navigatorii fenicieni în apele
Mării Egee. Fenicienii au furnizat grecilor două mari
descoperiri: alfabetul și perfecționările aduse de ei co-
răbiilor. Pe la sfârșitul sec.al IX-lea apar și corăbiile
militare rapide grecești, lungi, înguste, cu margini
joase și pinten la nivelul apei, cu câte 25 de vâslași de
fiecare parte25. 

În domeniul meșteșugurilor, asistăm la conti-
nuarea tradiției olăritului pe baza roții olarului. Prin
crearea stilului Dipylon, centrele din Attica se vor
situa în avangarda olăritului în perioada geometrică.
Ionienii vor păstra formele miceniene și vor dezvolta
decorurile proto-geometrice, atingând un rafinament
al decorației geometrizate. Vor folosi cercurile și tri-
unghiurile hașurate cu vopsea policromă, vor crea
meandrul din lunii frânte și vor redescoperi figurile,
siluetele umane însoțite de elemente zoomorfe, în spe-
cial cai. Apropierea de surse de materii prime, respec-
tiv de minereuri de fier, plumb, argint, cupru, a
contribuit la o nouă dezvoltare a meșteșugurilor legate
de prelucrarea metalelor. Se extrăgea aramă în minele
de la Chalcis, din ins.Eubeea și fier din zăcămintele
cunoscute în Laconia, din Peloponez și din alte re-
giuni, deocamdată în proporții reduse. În acest sens,
în comparație cu epoca anterioară, numărul pieselor
metalice, respectiv al armelor și podoabelor descope-
rite în morminte, este dublu. Meșteșugarii perioadei
geometrice aparțin unor comunități de oameni liberi.
Calitatea obiectelor produse de ei, din ceramică și din
metale, în special din fier, depășește uneori nivelul pe-
rioadei myceniene26.

Dacă, până în epoca geometrică, creșterea
animalelor și, în special a cailor și ovi-caprinelor re-
prezenta principala ocupație agricolă, spre sfârșitul
acestei perioade asistăm la o puternică dezvoltare a
agriculturii, bazată pe cultivarea grânelor și folosirea

plugului cu brăzdar de fier. Acest aspect, surprins ar-
heologic, este ilustrat și în izvoare scrise. Descoperi-
rea unor piese din teracotă în Athena, reprezentând
copii miniaturale ale unor hambare de grâne, precum
o arătase și descoperirea grânarului la Smirna, pe
coasta vestică a Anatoliei, demonstrau o dezvoltare a
agriculturii, nemaicunoscută până atunci în spațiul
elen. Aceste descoperiri arheologice confirmau știrile
transmise în secolul al VII-lea a.Chr., de celebrul poet
grec Hesiod27. În poemul Munci și zile, poetul reali-
zează un calendar al lucrărilor agricole, o
demonstrație cu caracter educativ, necesară cultivato-
rilor într-o perioadă în care agricultura își făcea tot
mai mult simțită prezența pe pământul Greciei.

Perioada geometrică cunoaște o nouă
revoluție urbanistică. Printre primele centre urbane,
cel de la Smirna a fost cercetat arheologic. Cercetările
arheologice  au scos la lumină un sistem de fortificații
din secolele IX-VIII a. Chr., pe un promontoriu situat
pe malul apei, cu ziduri de peste 2 m grosime și cu
bastioane, realizate prin alternarea blochetelor de pia-
tră cu șiruri de cărămizi uscate la soare, cu umplutură
de moloz în mijloc. Așezarea urbană era alcătuită din
locuințe dreptunghiulare de tip megaron, și locuințe
pătrate, dispunând în interior de platforme construite
din lut și pietriș, dispuse de-a lungul pereților, desti-
nate locurilor de dormit și instrumentarului casei. Ca-
racrerul urban al așezării este evidențiat de trama
stradală, de înșiruirea caselor de-o parte și de cealaltă
a străzilor. Spre deosebire de perioada anterioară,
proto-geometrică, cu locuințe ovale, sau curbilinii cu
camere absidate, aceste descoperiri demonstrau o
reală evoluție urbanistică.

Cercetările arheologice efectuate la Athena,
în insule și pe coastele Asiei Mici, au scos în evidență
modalitățile de constituire a noilor centre urbane
grecești. Aceste poleys (sing. ῃόλγς) s-au constituit
prin asamblarea mai multor cătune = mici nuclee de
locuire, în jurul unei piețe, a unui loc destinat schim-
bului de produse, care a devenit cu timpul piața
orașului = agora (= αγορά). Acest fenomen denumit
synegia, depășește etapa așezărilor fortificate - gen
Smirna, și se desfășoară în zonele dezvoltate din punct
de vedere economic. 

În perioada geometrică s-au realizat nume-
roase elemente culturale care au stat la baza celor în-
tâlnite în epocile ulterioare din evoluția societății
grecești. Din această perioadă au fost recuperate ar-
heologic vestigiile celui mai vechi sanctuar grecesc.
Aflat sub Heraionul din Samos, acest edificiu cunos-
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cut cu numele de Hekatompedon I, a fost construit la
începutul secolului al VIII-le a.Chr. cu o sală de tip
megaron, împărțită în două de un șir central de co-
loane. Ulterior, prin adăugarea coloanelor exterioare,
se va crea peristilul, templul devenind peripter.  Din
aceeași perioadă geometrică datează și templul in
antis, cu portic la fațadă, realizat de două coloane
așezate în prelungirea zidurilor laterale ale templului.

La sfârșitul secolului IX și începutul sec.VIII
a.Chr. este construit în Grecia primul monument ar-
hitectonic al mileniului I a.Chr., templul zeiței Artemis
Orthia din Sparta, cu pereți din cărămizi nearse pe te-
melii din piatră, și cu acoperișul sprijinit pe patru
stâlpi interiori28.

O caracteristică a modului în care s-a
desfășurat revoluția urbană în Grecia perioadei geo-
metrice o constituie individualizarea noilor poleys, ca
orașe-state îndependente. Această independență va
guverna întreaga mentalitate și toate structurile poli-
tice, economice și sociale ale lumii grecești, până la
intrarea ei în universul elenistic.

Perioada geometrică cunoaște fenomenul
unic al Marei colonizări grecești, din secolele VIII-
VI a.Chr., cu prelungiri până în epoca clasică greacă.
Considerată o continuare a migrației grecești, marea
colonizare greacă a fost un fenomen de roire a grecilor
din centrele dezvoltate ale lumii grecești, în jurul
Mării Mediterane și al Mării Negre. Cauzele dar și
succesul acestui fenomen unic în istoria omenirii, tre-
buie căutate în modificările petrecute în structura
societății grecești, prin dezvoltarea unei economii po-
livalente, bazată pe meșteșuguri, agricultură și comerț,

însoțită de o explozie demografică nemaicunoscută
până atunci. Marea colonizare greacă a contribuit la
unificarea și omogenizarea civilizației grecești și la
constituirea unei conștiințe de neam, unică în tot uni-
versul grec, de-a lungul întregii istorii antice.

În secolul al VIII-lea a.Chr., poemele home-
rice au căpătat forma finală, transmisă posterității.
Odiseea ilustrează deja apariția și dezvoltarea polys-
ului- ca centru politic și economic al unui district, fe-
nomen relevat în sec.VII și de poemele lui Hesiod.
Multe din scenele figurative de pe vasele perioadei
geometrice, unele cu scop funerar, altele cu o
semnificație mitologică sau eroică, sunt inspirate din
eposul homeric. Noutatea consta în faptul că pictorii
ceramiști realizau scenele eroice prin prisma realității
contemporane lor: procesiuni funerare, care cu patru
roți, nave de luptă trase la țărm, respectiv lunga cora-
bie de război cu vâsle, cursa de care, introdusă abia în
sec.VII a.Chr. la Jocurile olimpice, apariția luptători-
lor călare și a grupurilor organizate de oameni în echi-
pament uniform, puse în relație cu evoluția polys-ului,
a cetății-stat, în scenele geometricului târziu29. 

Lumea epocii geometrice este ilustrată de pic-
torii ceramiști în scenele de vânătoare, de pescuit, în
cele agricole, în scene cu activități legate de
construcția de corăbii, de prelucrare a lânii, activități
metalurgice și comerciale30. Toate acestea demons-
trează grandoarea procesului de renaștere a Greciei,
proces complex, început în perioada geometrică a
evoluției sale și continuat în epoca arhaică a istoriei
societății elene. 

Cutie cu capac din teracota – 
reprezentări miniaturale de vase

pentru grâne - 
Athena sec.VII a.Chr.

Grânar din Smirna, începutul sec.VII a.Chr.



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

143

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��������������������������������

���������������������������������������� ��!������������������



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

144

�

�

��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������������������������������������������������

�

����

�

�

���������	�
�����
��������

��
���������	����

���������
��
������������ ���	����

!����
�������!
�������
"�������

��������!
���������������#��$%�����

�����	�
��������&����������'
���

(�
�
!��
����������
������
���������	����
)��*����
���*��
��
����*�!���

�������������*�+��������,�������



STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul II, nr. 3, SEPTEMBRIE 2019

145

_______________________

1 Cu toate acestea, mulți istorici, precum englezul Snod-
grass, infirmă  rolul pe care îl au poemele homerice în des-
cifrarea epocii întunecate a Greciei. Citez: „ Așadar
contribuția poemelor homerice, deși de valoare neprețuită
pentru Grecia secolului al VIII-lea, dacă e cernută cu sufi-
cientă grijă, nu poate fi folosită, după părerea mea, ca izvor
istoric al epocii întunecate ” -  Snodgrass, A.M. 1994, Gre-
cia epocii întunecate, București, 483.
2 Snodgrass, 478.
3 Drimba, O. 1984,  Istoria culturii și civilizației, 1,
București,  529.
4 Ibidem, 530.
5 Franțev, I.P., Diakonov, I.M., Iliin, G.F., Kiseliov, S.V.,
Struve, V.V. 1959, Istoria universală, vol.I, București, 643.
Din p. d.v. arheologic, la sfârșitul sec. al XII-lea și începutul
sec. al XI-lea a.Chr., încep să se răspândească podoabele
din fier, iar în secolele  XI-X a.Chr. apar armele din fier ( a
se vedea descoperirile din Attica – cimitirul din Pompeion
și cimitirul din cartierul olarilor  - Kerameikos, din Athena,
ca și din  ins. Salamina – Ibidem, 645 ).
6 Ibidem , 442-443.
7 Snodgrass  1994, 452.
8 Snodgrass  1994, 186. Vezi și  https:/ro.wikipedia.org/
wiki/Era_%22întunecată%22_a_Greciei
9 Vezi, Andronikos, M. 1968, Totenkult, în Archaeologia
Homerica, ediția F.Matz – H.-G.Buchholtz, cap.W, Oxford.
10 Snodgrass 1994, 246.
11 Childe, G. 1967, De la preistorie la istorie, București,
169.
12 A se urmări subiectul la Forbes, R.J. 1950, Metallurgy
in Antiquity, Leiden.
13 Snodgrass  1994, 484.
14 d’ Desborough, A.  V. R. 1964 , The Last Mycenaeans
and their Successors, Oxford.  
15 Snodgrass  1994, 459.
16 https:/ro.wikipedia.org/wiki/Era_% 22întunecată% 22_
a_ Greciei,  apud Dickinson, O. 2006, The Aegean from
Bronze Age to Iron Age: continuity and change between the
twelfth and eighth centuriesB.C. , London/ New York.

17 Vechea  Smirnă a fost descoperită în urma săpăturilor
realizate de Institutul Britanic de Arheologie din Atena și
de Universitatea din Ankara, sub conducerea lui John Cook
și Ekrem Akurgal între anii 1948 – 1951, respectiv 1966 –
1993. Săpăturile sistematice din periferia Smirnei, mai ales
cele din suburbia Bayrakli, au scos la iveală faze diferite
de locuire, începând din mileniul al III-lea a.Chr., până în
epoca clasică. Așezarea din mileniul al II-lea a.Chr., a avut
legături atât cu civilizațiile din bazinul Mării Egee, cât și
cu cele din platoul central anatolian. Apud: www.pemptou-
sia.ro/.../scurta-istorie-a-smirnei-din-antichitate-pana-in-
epoca-bizantină.
18 Curinschi Vorona, Ghe. 1982, Istoria universală a arhi-
tecturii ilustrată, 2, București, 14.
19 Ibidem.
20 Curinschi Vorona 1982, 14.
21 Snodgrass  1994, 452; 460.
22 Ibidem, 492-493.
23 Ibidem.
24 Snodgrass, A.M. 1994 , Grecia epocii întunecate,
București, fig.81 (a+b);  Vezi și Era “întunecată” a Gre-
ciei, De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
25 Franțev, I.P., Diakonov, I.M., Iliin, G.F., Kiseliov, S.V.,
Struve, V.V. 1959, Istoria universală, vol.I, București, 647.
26 Franțev et alli 1959, 646
27 Cele mai vechi surse literare grecești, ca epopeile home-
rice și operele lui Hesiod, descriu parțial viața în secolele
IX-VII a.Chr. Spre deosebire de Homer, idealul lui Hesiod
era vrednicul gospodar și  lucrător al pǎmântului, în Munci
și Zile. „În Teogonia, Hesiod ordoneazǎ principalele mituri
cosmogonice ale Greciei și genealogiile divine ale zeilor și
definește statutul omului în univers ca ființǎ muritoare și
culturalǎ”. (Apud Era “întunecată” a Greciei, De la Wiki-
pedia, enciclopedia liberă). Vezi și Franțev et alli, 1959,
657-658.
28 Curinschi Vorona, Ghe. 1982, Istoria universală a arhi-
tecturii ilustrată, 2, București, 14-16.
29 Snodgrass 1994, 526-527.
30 Langdon, S. 2010, Art and Identity in Dark Age Greece,
1100-700 BC, Cambridge University Press, pass.
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(Continuare din nr. anterior)

În 1982, vor organiza expoziţii personale:
Traian Oancea, Gasser Gunther-Forst, Vasile
Drăguşanu, Rodica Poiată, Viorel Poiată, Gheorghe
Enache, la Galeriile “Dacia” şi Tudor Popescu şi
Adrian Pal la “Hanul cu tei” (Bucureşti).

Ştefan Găvenea va expune în 1983 la Heidel-
berg (Germania). Un moment important în aceşti ani
îl reprezintă Expoziţia colectivă a Filialei, în Bucureşti
la Galeria “Căminul artei”, din iulie 1986.

Pe lângă deja cunoscuţii membrii ai Filialei,
au expus şi: Bejenaru Dorina şi Brojboiu Gabriel. 
La Casa Cărții este vernisată Expoziția personală –
VIOREL POIATĂ (desen și pictură), în prezența
criticului de artă – Paul Cornel CHITIC.

Anul 1987 este dominat de expoziţia
retrospectivă - Constantin Găvenea – deschisă la Tul-
cea (mai) şi la Bucureşti (august, Sala “Dales”). Artis-
tul împlinea 77 de ani de viaţă. Expoziţia a beneficiat
de o prezentare grafică: într-un catalog de excepţie,
de un număr mare şi select de vizitatori.

În toamna aceluiaşi an, Ştefan Ştirbu delecta
publicul tulcean cu o vastă expoziţie personală,
cuprinzând 70 de lucrări de pictură.

Anul 1988 înregistrează la loc de cinste
Expoziţia soţilor Poiată – Rodica şi Viorel, deschisă
la Galeriile de Artă “Victoria” din Braşov. Tot în acest
an Filiala deschide o expoziţie interesantă de desene
şi sunt organizate alte două: una de grup, avându-i ca
expozanţi pe: Petru Hederfai, Ibrahima Keita, Silvia
Luchian, Mariana Popescu-Suciu, Panait Vlahos, şi

personală semnată – Neaţă Bălănică Gheorghe.
Anul revoluţiei române “prinde” Filiala în

acelaşi ritm de expunere: Rodica-Toth Poiată, Maria
Pelmuş şi Viorel Poiată, într-o expoziţie de grup la
“Casa Cărţii”, Gasser Günter-Forst cu o personală,
Vasile Drăguşanu, Petru Hederfai, Silvia Luchian,
Mariana Popescu-Suciu, Vlahos Panait, într-o
expoziţie de grup.

Se încheie o etapă destul de fructuoasă, cu
expoziţii organizate la Tulcea, cu participări ale Fi -
lialei la Ismail (Ucraina) şi Aalborg (Danemarca), la
Brăila, Galaţi, Constanţa, cu personale deschise în
Tulcea, Bucureşti, Braşov, Constanţa, cu participări la
expoziţii colective în străinătate, cu prezenţe la repu -
blicane, bienale interjudeţene. 

Filiala număra şi membrii plini ai U.A.P. din
România, avea sediu şi ateliere, magazin de
prezentare, o tabără de creaţie la Calica – Iazurile, pe
unde se perindase, în aceşti ani, mai toată “crema”
plasticii româneşti.

Începea o nouă etapă liberă în participări
peste hotare, liberă în drumul de afirmare şi
recunoaştere ca membri ai U.A.P. din România. Este
adevărat, dispăruseră facilităţile acordate membrilor
U.A.P. în privinţa preţului materialelor de creaţie şi
achiziţiilor anuale din partea organizaţiilor de stat şi
partid.

Din anul 1991 şi până în 1997, Preşedinte al
Filialei U.A.P. Tulcea a fost Viorel Poiată.

În deceniul 1990 – 2000 au continuat să se or-
ganizeze expoziţii judeţene, uneori chiar de două ori
pe an (primăvara şi iarna), expoziţii personale, de grup

FILIALA  UNIUNII
ARTIşTILOR PLASTICI TULCEA

1972 – 2017

prof. Adrian PAL
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şi din ce în ce mai puţin cele tematice.
Spaţiul preferat a fost ce al Casei Cărţii des -

chis, luminos, cu rezonanţă.
Se continuă schimbul de expoziţii cu oraşele

înfrăţite cu Tulcea: Saint Nazaire, Figeac, Rodez
(Franţa), Aalburg (Danemarca), Ismail (Ucraina),
Chişinău (R. Moldova), Ulm (Germania). 

Plasticienii Filialei ajung să expună şi în:
S.U.A., Italia, Elveţia. Se participă la expoziţii în ţară:
Suceava, Bacău, Constanţa, Brăila, Galaţi, Piatra
Neamţ, Focşani, Buzău, Cluj, Baia Mare, Timişoara,
Ploieşti, Bucureşti.

Tulcea organizează tabere de creaţie la Calica
- Iazurile şi Partizani, în urma cărora sunt organizate
ample expoziţii la Casa Cărţii, dar şi cele două
expoziţii - concurs - “Constantin Găvenea” (acuarelă
şi gravură) şi “Urmuz”.

Revista de cultură “Tomis” inserează cronici,
interviuri, ştiri, privind activitatea unor artişti tulceni,
membrii ai Filialei U.A.P. Tulcea.

Un moment important în viaţa Filialei îl
reprezintă prezenţa membrilor ei la expoziţia de la Ga-
leriile “Apollo” din Bucureşti, din anul 1996 şi re-
alizarea cu acest prilej a unui pliant de prezentare.

Din această perioadă nu trebuie omise per-
sonalele membrilor Filialei în afara Tulcei: Eugeniu
Barău (1993, Bucureşti – “Căminul artei”), Ştefan
Găvenea (Danemarca – 1991; Bucureşti – 1991);
Vasile Drăguşanu (1994, 1995, 1996, 1997 – Franţa),
Maria Pelmuş (1997 – Bucureşti; 1998 – Franţa),
Viorel Poiată (1993, 1994 – Franţa), Rodica Poiată
(1994 – Braşov).

Între anii 1997 – 2006, Preşedinte al Filialei
U.A.P. Tulcea a fost aleasă Maria Pelmuş.

Anul 1992 înseamnă şi realizarea unui cata-
log de prezentare a creaţiei maestrului Constantin
Găvenea la împlinirea, în 1991, a vârstei de 80 de ani.
Era un omagiu adus decanului de vârstă al Filialei
care, de altfel, ne va părăsi în 1994 pentru totdeauna.

La împlinirea celor 50 de ani de existenţă ai
U.A.P. din România, în anul 2001, Filiala va beneficia
de o prezentare deosebită a membrilor ei într-o
tipăritură, sprijinită financiar de DJCCPCN Tulcea.

În anul 2002 Filiala expune la Bucureşti la
“Apollo”, iar în 2003 la Sala de expoziţii “Constantin
Brâncuşi” din cadrul Palatului Parlamentului. În
acelaşi an, Filiala este prezentă într-o expoziţie a

ţărilor dunărene la Ulm, în Germania. Între anii 2004
- 2007 sunt organizate expoziţii de acuarelă, rod al
unor tabere organizate împreună cu colegii din Filiala
Galaţi şi susţinute financiar de cele două muzee.

Artiştii plastici tulceni sunt răsplătiţi pentru
valoarea creaţiilor la manifestări expoziţionale în ţară
şi străinătate; la ediţiile Concursului Naţional de
acuarelă şi gravură ”Constantin Găvenea” - Maria
Pelmuş, Grigore Carată, Vasile Drăguşanu, Ibrahima
Keita, Traian Oancea, Adrian Pal, Viorel Poiată: în
Italia – Ştefan Găvenea; Ibrahima Keita în Franţa şi
în ţară – Bucureşti şi Ploieşti; Adrian Pal în Dane-
marca şi Franţa; Maria Pelmuş la Piatra Neamţ; Viorel
Poiată în Danemarca.

După 2002 grupul se întregeşte cu foştii elevi
ai Liceului de Arte tulcean, absolvenţi ai facultăţilor
de specialitate care se stabilesc acasă, la Tulcea, Clau-
dia Sărăţeanu, Ruxandra Carată, Bogdan Ene, Adrian
Pal Jr., Laurenţiu Midvichi.

La 125 de ani de la revenirea Dobrogei în
cadrul statal românesc, în anul 2003 se tipăreşte cu
ajutorul Consiliilor Judeţene Constanţa şi Tulcea, al
DJCCPCN din cele două judeţe şi al uniunilor de
creaţie – U.A.P. Tulcea, o broşură cuprinzând
prezentarea plasticienilor vremii.

Din anul 2006, Preşedintele Filialei U.A.P.
Tulcea va fi ales plasticianul Viorel Poiată. Din acelaşi
an, se iniţiază, cu sprijinul Consiliului Judeţean, o
nouă manifestare intitulată ”PATRIMONIU”, ce are
ca scop “salvarea” prin culoare a clădirilor reprezen-
tative din municipiu şi din judeţ, evidenţierea patri-
moniului acestor locuri. La sfârşit de an, la Muzeul
Agriculturii din Slobozia va avea loc vernisajul
Expoziţiei tematice, cuprinzând lucrări de pictură,
acuarelă, icoane şi tapiserie, cu participarea plasticie-
nilor Adrian Pal, Adrian Pal Jr. şi Irina Pal.

Criticul de artă constănţean FLORICA
CRUCERU acordă pagini întregi artelor plastice şi
reprezentanţilor tulceni în cele patru cărţi apărute între
anii 2002 – 2008 respectiv: ARTELE ÎN DOBROGEA
1877 – 1940, Editura Muntenia şi Leda, ARTIŞTI DO-
BROGENI, Editura Muntenia, 2005, ARTELE LA
MALUL MĂRII, Editura Muntenia, 2006, CARTEA
CU SCRISORI, Editura “Semne”, 2008.

Anul 2005 aduce despărţirea de colegul
GASSER GUNTHER-FORST, care (ca şi colegul
CONSTANTIN GĂVENEA), reuşise să devină tul-
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cean prin dăruire şi creaţie, îndrăgostit de aceste locuri
mirifice.

În anul 2006, cu sprijinul Primăriei Munici -
piului  a fost mărit spaţiul de expunere din cadrul ma -
gazinului Fondul Plastic, acesta devenind şi locul
organizării vernisajelor membrilor Filialei U.A.P. din
ultimii ani. În acest spaţiu, se vor organiza manifestări
expoziţionale, devenite emblematice pentru activitatea
Filialei: Salonul de primăvară, Salonul de desen şi
grafică, Tulcea Fest, Ziua Dobrogei, Salonul de iarnă.

Între aceste manifestări îşi vor avea locul:
expoziţiile personale şi de grup: (VERA IORGU -
LESCU-LUCHIAN şi IRINA OANCEA – 2009/
ADRIAN PAL şi GHEORGHE NEAŢĂ – 2009,
2010, 2011). Plasticienii tulceni expun la BIENALA
DE ARTĂ PLASTICĂ “LASCAR VOREL” de la PI-
ATRA NEAMŢ/ BIENALA “ION ANDREESCU” de
la BUZĂU/SALOANELE MOLDOVEI de la
CHIŞINĂU şi BACĂU/ BIENALA “GHEORGHE
PETRAŞCU” de la TÂRGOVIŞTE/EXPOZIŢII
EVENIMENT în BUCUREŞTI, la GALAŢI şi
CONSTANŢA.

În anul 2008, se editează, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Tulcea, ca rezultat al unui
proiect privind realizarea unui mozaic în cadrul
ansamblului din Piaţa Civică, o lucrare ce cuprinde
atât prezentarea mozaicului, cât şi a creatorilor Filialei
U.A.P. Tulcea. Mozaicul a fost realizat de studenţii
Secţiei de Pictură Monumentală din cadrul
Universităţii de Artă Bucureşti, conduşi de artistul
plastic ION ACHIȚENIE, după proiectul artistului
Viorel Poiată, autor și coordonatorul lucrării (66 mp).
Editarea catalogului este realizată de un colectiv for-
mat din artiștii: Viorel Poiată, Doru Luchian, Anca Po-
iată și Gheorghe Enache.

Din iniţiativa artistului tulcean (fost elev al
Liceului de Arte “George Georgescu”) RĂZVAN CON-
STANTIN CARATĂNASE, se lansează la Tulcea o
nouă BIENALĂ NAŢIONALĂ DE ARTĂ
CONTEMPORANĂ cu ediţii în anul 2009, 2015, 2017.

Revista “EX PONTO” acordă spaţiu creato-
rilor tulceni: TRAIAN OANCEA (2001), EUGENIU
BARĂU şi CONSTANTIN GĂVENEA (2004),
ALEXANDRU CIUCURENCU (2005), IBRAHIMA
KEITA (2006), CICERONE CIOBANU (2007), SIL-
VIA LUCHIAN (2010), ADIAN  PAL (2010), VIO-
REL POIATĂ și MARIA PELMUȘ.

Artiştii plastici tulceni colaborează cu reviste
de literatură şi artă, precum “STEAUA DOBROGEI”
şi “SENIORII TULCENI” (Tulcea), “PORTO
FRANCO”, “BOEMA” (Galaţi) şi “NORD DOBRO-
GEA CULTURAL”.

În anul 2004 este tipărit la ”Pro Editura” un
album, cuprinzând creaţia pictorului Eugen Bratfanof,
cu o prezentare de TUDOR OCTAVIAN. În ultimii
ani, lucrări de referinţă pentru acest spaţiu au apărut
şi prin contribuţia plasticienilor tulceni; “ISTORIA
COLECŢIILOR MUZEULUI DE ARTĂ” de dr.
IBRAHIMA KEITA şi “CATALOGUL COLEC -
ŢIILOR MUZEULUI DE ARTĂ de dr. prof. DORU
LUCHIAN, ambele tipărite în anul 2014.

La terminarea lucrărilor de renovare, restau-
rare din cadrul Muzeului de Artă (2012), Filiala
U.A.P. Tulcea organizează în noul spațiu , o amplă
expoziție.

La Muzeul de Artă au fost deschise două
Expoziţii retrospective, cuprinzând creaţia pictorilor
EUGENIU BARĂU (2014) şi IBRAHIMA KEITA
(2015). Tot în 2014, o amplă expoziţie este deschisă
la Muzeul de Artă cu lucrările tânărului plastician
LAURENŢIU MIDVICHI (fost elev al liceului tul-
cean de specialitate).

Anul 2015 se încheie cu o expoziţie personală
de tapiserie la Casa Avramide a IRINEI PAL. În anul
2016, vede lumina tiparului creaţia tânărului plasti-
cian ADRIAN PAL Jr. sub forma unor plachete
conţinând aproape 200 de lucrări de grafică. Tot acesta
îşi încearcă talentul de comentator critic într-o broşură
ce prezintă creaţia a 25 de colegi din Filială. În finalul
anului 2016 ADRIAN PAL Jr. deschide o amplă
expoziţie de grafică la Casa Avramide intitulată
”Naşterea, Răstignirea şi Învierea”.

Anul 2017 aduce pe simezele Muzeului tul-
cean de artă (la împlinirea celor 60 de ani) retrospec-
tiva “TREPTE” a plasticianului tulcean - TRAIAN
OANCEA, precedată de cea a mai tânărului plastician
BOGDAN ENE (fost elev al Liceului de Arte “George
Georgescu”).

Din nefericire Filiala pierde într-un timp scurt
doi plasticieni: pe ENACHE GHEORGHE (născut la
5 mai 1956, Independenţa, Galaţi, decedat la 28 de-
cembrie 2015, Tulcea) şi SUCIU-POPESCU MARI-
ANA (născută la 19 ianuarie 1944, Independenţa,
Galaţi, decedată la 26 august 2016, Tulcea).
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Acum câteva zile am luat caseta de lemn lă-
cuit, chinezească, unde își păstrează Stella toate ine-
lele și cerceii ei, bijuterii colecționate o viață întreagă
și care, trebuie să recunosc, constituie o adevărată
colecție ce s-a adunat timp de peste treizeci de ani.
Am scos din ea singura piesă originală de valoare pe
care o păstrează, ceasul elvețian mic de mână
„Helma”. De când cu ceasurile electronice și cu
brățările tot mai variate, Stella nu a mai pus la mână
acest ceas. Mi se făcuse dor de el. Cu bătaia lui fină,
acest ceas de aur, rotund, cu două tortițe frumos ar-
cuite, mi-a fost foarte drag întotdeauna. 

Pe peretele de lângă studioul masiv din ca-
mera cea mare există tabloul executat color în 1955,
la „Central Studio”, de acel neîntrecut maestru al por-
tretului fotografic, Otto. În acest portret, încadrat într-o
ramă îngustă originală franțuzească, pe mâna cu care
își sprijină bărbia, Stella, atunci la 26 de ani și la șapte
ani de la căsătoria noastră, poartă acest mic ceas de
aur pe care i-l dăruisem în primăvara acelui an, iar pe
deget un inel cu piatră albastră. Portretul este realizat
pe un fond rembrandian, iar Stella a pozat deosebit de
artistic, purtând pe cap un văl din dantelă veche cu fir
de aur, pe care ea l-a păstrat cu sfințenie de la bunica
ei, Anastasia Stoiciu, o femeie deșteaptă și semeață.
Portretul acesteia se păstrează în mărime naturală la
soacra mea Aurelia Arion și uneori când privesc la el,
văd că Stella e bucățică ruptă din chipul bunicii. 

Eram tineri amândoi în anul când aniversam
cei șapte ani de la căsătorie, fiindcă în decembrie 1947
când ne-am cununat, ea avea nouăsprezece ani, iar eu
douăzeci și cinci.

Dar să revin la povestea acestui mic ceas. Era
prin luna iunie a anului 1955 când treceam într-o
după-amiază amândoi pe Calea Victoriei. Eram pe tro-
tuarul de peste drum de Hotelul Athenée Palace, în

dreptul blocului care se continua cu acela al fostei co-
fetării Nestor. În acest bloc, care azi nu mai există fi-
indcă s-a prăbușit la cutremurul din martie 1977, la
parter, chiar pe colț, pe atunci era o consignație și în
vitrină mărfuri de tot felul erau expuse din belșug:
vaze originale, broșe, imitații de bijuterii, podoabe,
miniaturi și între altele și multe ceasuri de mână și
chiar de buzunar. 

Pe atunci piața nu fusese invadată de năvala
ceasurilor de mână rusești, iar despre cele elvețiene
nici nu se putea vorbi. Ceva ceasuri „Pobeda” apăru-
seră, dar toate bărbătești și foarte scumpe pentru ve-
niturile noastre de atunci. De obicei ceasurile de mână
se cumpărau de ocazie și, în general, erau ceasuri de
serie venite prin contrabandă, de cele mai multe ori
foarte proaste.

Nouă însă ne plăcea să privim obiectele ex-
puse la Consignație de o serie de oameni rămași fără
posibilități de existență și care își vindeau lucrurile
personale pentru ca să aibă cu ce să-și ia o bucățică
de pâine. În ziua aceea Stella a zărit în vitrină micuțul

Pentru Stella (bucurești, joi, 30 mai 1985) 

INIMIOARA DE AUR „HELMA”

Zaharia  POTÂRNICHE (n. 1922)

FOTO 1961 - 
Scriitorii dobrogeni 

Stella și Zaharia Potârniche în curtea 
casei lor din bucurești
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ceas „Helma” și  i-a plăcut așa de mult că am intrat să
ne interesăm de preț. Ni s-a cerut vreo 600 de lei, bani
pe care nu-i aveam la noi și nici acasă, fiindcă eram
cam pe la sfârșitul de chenzină. Cum era și târziu, nu
mai aveam posibilitatea să facem rost de bani atunci
și m-am înțeles ca a doua zi dimineață, la ora deschi-
derii magazinului, să o aștept acolo cu banii scoși din
pământ.

Și Stella mea nu a dormit toată noaptea de
emoție și de bucurie. A trecut și noaptea și a doua zi
dimineață, cu banii în buzunar, m-am întâlnit în fața
magazinului și am intrat victorioși. Vânzătorul, un bă-
trân evreu simpatic, m-a recunoscut și a zâmbit
liniștindu-ne că ceasul nu l-a luat nimeni și că ne
așteaptă. Am luat ceasul, l-am sucit în fel și chip,
i-am ascultat bătaia, ne-am convins că are carcasa și
capacul din aur marcat și apoi l-am admirat pe mâna
Steluței împreună și am plătit mulțumindu-i bătrânu-
lui vânzător, care mi-a dorit noroc.

De la magazin am luat-o pe strada Știrbei
Vodă și am intrat în Cișmigiu coborând scările din
spatele grădinii. Am trecut pe la izvorul lui Eminescu.
Eu m-am răcorit cu o gură de apă proaspătă și apoi,
de mână, ne-am îndreptat încet spre zona amenajată
cu bănci, unde am vrut să stăm puțin jos ca să putem
să ne bucurăm în liniște de darul Stellei și să-l admi-
răm. Până la urmă ne-am oprit lângă acel platan
enorm de lângă podul din Cișmigiu, care astăzi este
declarat arbore ocrotit, și la rădăcina căruia era așezat
sprijinit un pietroi mare. Am stat amândoi pe acest
scaun incomod cu spatele spre trunchiul gros al pla-
tanului. Ne simțeam mai bine acolo, ceva mai departe
de ochii oamenilor și de gălăgia copiilor care începu-
seră să se adune pe la locurile de joacă. Am stat, am

vorbit, am visat și apoi am condus-o pe Stella până la
stația tramvaiului 14-24 care trecea pe la intersecția
cu strada Brezoianu pe bulevardul Gh. Gheorghiu-
Dej. Apoi am plecat și eu la mine la institut, în sediul
din Calea Rahovei, chiar la bariera cu linia CFR, unde
era Serviciul topografic al Institutului de Proiectări
pentru Industria Lemnului și al cărui șef eram pe acea
vreme.

Au trecut de atunci treizeci de ani. Micul ceas
își trăiește și azi viața lui ca o inimă veselă și întot-
deauna aceeași, mereu neschimbată. Iar noi, tot mai
mult plecați pe drumul greu al anilor fără de întoar-
cere. E frumos să dăruiești un ceas mic iubitei. Și a
fost o mare fericire atunci!
Dar câtă melancolie și regrete îmi trezește el astăzi
când îl privesc și-ii vorbesc ca unei adevărate ființe
nemuritoare. Și pe bună dreptate mă întreb cine a fost
stăpâna acestui obiect, care, atunci când l-am luat noi,
împlinea cel puțin treizeci de ani? Desigur, a adormit
de mult și oasele ei odihnesc pe undeva prin cimitirele
din București sau cine știe pe unde în lume! Cui îi va
rămâne mai departe acest obiect drag? Îl va purta cu
aceeași iubire cu care l-a purtat Stella? 

Tu, micule ceas, poartă mai departe clipe de
bucurie celui ce te va purta și nu-i măsura timpul cu
vrăjmășie. Dăruiește-i ceva din sufletul mare și plin
de poezie al celei care ți-a fost stăpână iubitoare în
acești ani grei de viață și care te-a considerat întot-
deauna ca pe o mică și gingașă ființă.                  

(Fragment din Caietul manuscris nr. 4 
redactat între 25 mai - 9 octombrie 1985) 
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După obținerea independenței de stat și reve-
nirea Dobrogei la România (1878), şcolile româneşti
existente sub administraţia otomană au devenit şcoli
de stat. În jurul anului 1900 oraşul Tulcea dispunea
de 4 şcoli primare româneşti de băieţi, 4 de fete, 2 ru-
rale mixte şi 5 grădiniţe de copii. La scurt timp fiecare
sat din judeţ avea local de şcoală, iar autorităţile au
trimis institutori care s-au dovedit demni de misiunea
de pionierat ce le-a fost încredinţată.

Pentru a fi în pas cu celelalte regiuni ale ţării,
se impunea reorganizarea şcolii în Dobrogea şi înfi-
inţarea unei instituţii de nivel secundar. S-a solicitat
Ministerului Instrucţiunii Publice aprobare pentru în-
fiinţarea unui Gimnaziu real de băieţi, care şi-a des-
chis porţile la 14 noiembrie 1883 într-un imobil

neadecvat de pe actuala stradă 14 Noiembrie, clădire
care se afla în faţa Primăriei de odinioară și care a fost
demolată în 1926. Se năştea astfel cea dintâi şcoală
secundară românească din Dobrogea. 

Primul ei director a fost Ştefan Dobrescu, ab-
solvent al Facultăţii de litere şi al Şcolii normale su-
perioare din Bucureşti, care, împreună cu Ion Pipoşiu,
a predat cursurile de „partea literară”, în timp ce M.
Pascal a deţinut „partea ştiinţifică”. În cadrul acestui
colectiv didactic au mai intrat Carol Kertsch, numit
pentru desen şi caligrafie, precum şi Ion Costescu la
muzică. La început, Gimnaziul de băieţi a traversat o
perioadă critică, cu neajunsuri  şi lipsă de cadre didac-
tice, care a culminat cu suprimarea subvenţiilor de în-
treţinere a localului şi de plată a salariilor. Toate

acestea au condus la desfiinţarea
şcolii timp de cinci ani (1885-
1890). După redeschiderea cursu-
rilor a urmat perioada de
consolidare a Gimnaziului, prin
stagnarea fluctuaţiei cadrelor di-
dactice şi sporirea numărului de
elevi.

În intervalul 1897-1901 a
fost instalat Ion Neniţescu ca pre-
fect de Tulcea. Acesta ocupase
posturi importante în administraţie
şi în învăţământ: profesor la prima
şcoală de institutori din Bucureşti,
inspector şcolar general, membru
al Academiei Române din 1895 şi

ÎNTEMEIEREA
PRIMELOR șCOLI SECUNDARE 

ROMÂNEșTI LA TULCEA 

Dr. Lăcrămioara MANEA
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membru al Parlamentului României. S-a preocupat de
ridicarea economică şi culturală a judeţului Tulcea,
transformând, la 1 septembrie 1897, Gimnaziul de bă-
ieţi în liceu, prin deschiderea în acel an a clasei a V-a
liceală. Devenit Liceul clasic de băieţi, instituţia şco-
lară se înscrie în mişcarea generală de dezvoltare a în-
văţământului din ţara noastră la începutul secolului al
XX-lea. Un sprijin deosebit l-a acordat şcolii omul de
ştiinţă, profesorul şi academicianul Spiru Haret (n. 15
februarie 1851 – d. 17 decembrie 1912), Ministru al
Instrucţiunii Publice pe atunci. 

A urmat Primul Război Mondial, care a adus
și asupra școlilor tulcene calvarul vieții de război.

Mulți dintre profesori au plecat pe
front. Alții, refugiați pe la diferite
școli mai cu seamă din Moldova,
vor reveni la Tulcea pentru a reface
ceea ce a fost distrus. Constantin
Motomancea, directorul Liceului
„Principele Carol”, reîntorcându-
se din refugiu în 1918 împreună cu
profesorii Mazilu, Mardan și Zava-
lide, a rămas dezolat la aspectul
sumbru al Tulcei. Cu greu s-au
putut reîncepe cursurile, clădirile
școlilor fiind grav avariate, iar mo-
bilierul și materialele didactice dis-
truse în totalitate. Însă, în perioada
interbelică Liceul „Principele
Carol” din Tulcea era cunoscut
drept o instituţie şcolară de presti-
giu, prin prisma rezultatelor elevi-
lor săi. Liceul, în prezent Colegiul
Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea,
îşi desfăşoară activitatea într-o clă-
dire monumentală construită  între
anii 1925-1927 şi terminată, con-
form proiectului arhitectului Ghe-
orghe Brătescu, în anul 1971, când
s-a ridicat aripa de sud după demo-
larea clădirii de la 1902. 

*

Tot prefectul Ion Neniţescu
a fost cel care a cerut insistent şi a
obţinut înfiinţarea Şcolii secun-

dare de fete gradul I Tulcea, la 2 noiembrie 1897.
Anul şcolar 1897-1898 a debutat cu 43 de eleve, sub
conducerea profesoarei Anastasia Munteanu. Întreţi-
nută în primele luni de Primăria oraşului, Şcoala se-
cundară de fete va fi trecută pe seama bugetului
statului de la 1 aprilie 1898. 

La început durata şcolii a fost de patru ani,
prelungindu-se la cinci ani începând cu anul şcolar
1901-1902. Se predau următoarele discipline: religia,
limba română, limba franceză, istoria, geografia, ma-
tematica, ştiinţele naturale, fizica-chimia, muzica,
desenul, caligrafia, gimnastica şi lucrul de mână. Pen-
tru absolvirea şcolii, elevele trebuiau să susţină un
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examen în faţa unei comisii prezi-
date de un reprezentant al Ministe-
rului Instrucţiunii Publice. Elevele
care promovau examenul primeau
un certificat de absolvire. 

Şcoala secundară gradul I
de fete și-a schimbat titulatura în
anul şcolar 1914-1915, primind de-
numirea de Şcoala secundară gra-
dul I de fete „Principesa Ileana”.
Câţiva ani mai târziu, în 1919, in-
stituţia s-a transformat în Şcoala
secundară gradul II de fete „Prin-
cipesa Ileana”, cu durata de 8 ani,
având şi o secţie particulară. A con-
tinuat să funcţioneze dând absol-
vente cu opt clase până în anul
1927, când a devenit Liceul de fete
„Principesa Ileana”. Totodată,
şcoala s-a mutat de pe strada Con-
cordiei nr. 1 în localul fostului gim-
naziu bulgar din curtea Bisericii
„Sf. Gheorghe”. Această ultimă
clădire de lângă Biserica „Sf.
Gheor ghe”, în dreapta, fusese ridi-
cată în anul 1881, Liceul de fete
funcționând aici între anii 1927-
1940. Imobilul se păstrează și azi,
cu inscripție, reprezentând cea mai
veche clădire de școală din oraș. Din 1931 avea să se
mute şi internatul liceului în clădirea din stânga aces-
tei biserici, clădire demolată târziu în anul 1980. 

În 1939, din inițiativa Comitetului Școlar din
Tulcea, s-a început construirea unui local propriu pen-
tru Liceul de fete „Principesa Ileana”, pe strada Glo-
riei nr. 18. Datorită izbucnirii celui de-Al Doilea
Război Mondial, lucrările au încetat și s-au reluat
după anul 1943. În 1944, din lipsă de fonduri, nu s-a
putut termina complet decât aripa dreaptă și interna-
tul, restul clădirii rămânând în roșu. Aripa dreaptă a
fost ocupată de spitalul sovietic, apoi alte diferite
unități militare s-au perindat până la 21 decembrie
1946, când clădirea a fost dată Liceului de fete de
către Prefectura Tulcea (1946-1948). Conform docu-
mentelor de arhivă, restul clădirii, deși în roșu, a fost
folosit de unitățile sovietice ca depozit de materiale,
unele încăperi fiind chiar locuite și astfel producându-se

însemnate pagube materiale. După 1948, noua
construcție a fost pusă la dispoziția Liceului Piscicol,
creat atunci, iar în 1953 a fost preluată de către Mi-
nisterul Sănătății, în ciuda faptului că acest local de
școală a fost ridicat de dascăli, părinți și elevi. În pre-
zent, frumoasa clădire a fost restaurată devenind se-
diul Episcopiei Tulcii. 

Se remarcă în istoria Liceului de fete „Prin-
cipesa Ileana” perioada 1928-1948, cu serbările pre-
gătite de profesoara de limbă și literatură română
Măndița Grigorescu. Au avut mare succes numeroase
piese și dramatizări, puse în scenă sub competenta sa
îndrumare: O scrisoare pierdută, Năpasta, Zorile,
Chirița la Iași, Chirița în provincie ș.a. 

*** 

În 1948, ca urmare a noii reforme a învăţă-
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mântului, Liceul teoretic de fete a
fost desfiinţat. Elevele școlii şi-au
continuat studiile în cadrul liceului
de băieţi, care a devenit Liceul
mixt Tulcea, ulterior Liceul nr. 1,
iar din anul 1971 Liceul „Spiru
Haret” Tulcea. Corpul profesoral
al Liceului mixt Tulcea s-a mărit
prin transferarea unor cadre didac-
tice valoroase de la Liceul de fete,
ca de exemplu profesoarele
Măndița Grigorescu și Elena Du-
manschi, care, alături de profesorii
existenți, au asigurat pe mai de-
parte realizarea procesului de
învățământ la un nivel ridicat. 

Notă: Documentarea asu-
pra subiectului a fost făcută pentru
realizarea expoziției Școala noas-
tră, istoria noastră..., care a fost
organizată la Muzeul de Istorie și
Arheologie Tulcea în perioada mai
2010 – aprilie 2011. Articolul de
față a fost adăugit și revizuit față
de forma publicată în albumul de
expoziție Școala tulceană, de la
clipă la istorie, Tulcea, 2010. 
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2. Diplomă de camaraderie acordată lui Dinculescu Nico-
lae, anul şcolar 1909-1910 (Muzeul Colegiului Dobrogean
„Spiru Haret” Tulcea)
3. 1911. Colectivul de profesoare de la Şcoala secundară
gradul I de fete Tulcea (Muzeul Colegiului Dobrogean
„Spiru Haret” Tulcea)
4. 1921. Eleve ale Școlii secundare gradul II de fete „Prin-
cipesa Ileana” (Muzeul Colegiului Dobrogean „Spiru
Haret” Tulcea)
5. Clădirea, ridicată în 1881, în care a funcţionat Liceul de
fete „Principesa Ileana” între anii 1927-1940 (Muzeul Co-
legiului Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea) 
6. 1936. Grup de eleve ale Liceului de fete „Principesa
Ileana” (Muzeul Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”
Tulcea) 
7. 2010. Aspect din expoziția Școala noastră, istoria noas-
tră...; uniforma pentru elevii Liceului nr. 1 Tulcea (cca.
1969-1970) și instrumente muzicale ale Fanfarei Liceului
„Principele Carol”  

6

7
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După încheierea Marelui Război, Dobrogea,
care timp de doi ani fusese ocupată de armatele
inamice, se afla în ruină și lipsită de orice fel de re-
zerve. Revenite la post în prag de iarnă, spre sfârșitul
lunii noiembrie 1918, autoritățile locale aveau  să se
confrunte cu o mulțime de probleme, cât se poate de
grave, precum: lipsa alimentelor de strictă necesitate
pentru populația înfometată și a lemnelor de foc, lipsa
fondurilor necesare refacerii sau reparației radicale a
școlilor, bisericilor și primăriilor, lipsa mijloacelor
pentru ajutorarea populației nevoiașe cu alimente, îm-
brăcăminte, încălțăminte, căruțe, unelte agricole și
vite de muncă. 

Războiul secerase nenumărate vieți omenești
lăsând pe drumuri și în „neagra mizerie” o mulțime
de copii orfani de tată, de mamă sau de ambii părinți,
copii de a căror creștere, întreținere și învățătură urma
să se îngrijească statul român, dispoziții în acest sens
fiind publicate în Monitorul Oficial din 22 aprilie
1918. 

În data de 8 mai 1918 avea să fie recunoscută
prin înalt decret regal calitatea de persoană morală a
Societății pentru ocrotirea orfanilor din război, socie-
tatea care luase ființă la Iași, din inițiativa principesei
Olga M. Sturdza și sub înalta protecție a M.S. Regina
României, încă din primele zile ale războiului; odată
cu încheierea păcii, societatea avea să înființeze filiale
în toate județele țării și cămine pentru adăpostirea or-
fanilor în mai toate orașele mari; ca urmare a hotărârii
luate cu ocazia Congresului societății ținut la
București în ziua de 27 ianuarie 1920,  județele do-

brogene aveau să formeze o regiune distinctă, Regiu-
nea a VII-a Constanța (1).

Orfelinatele tulcene

În anul 1923 regiunea Constanța avea în
evidență în total 13.900 orfani din război: 5.954 în
jud. Constanța, 5.499 în jud. Durostor, 646 în jud. Ca-
liacra și 1.801 în jud. Tulcea(2). În vremea aceea, la
Tulcea, funcționau două orfelinate: orfelinatul
județean  Dr. Suceveanu, cu vreo 20 de copii, înființat
în anul 1908 de medicul primar de atunci al județului
dr. Alexandru Suceveanu, cu sediul în str. Smârdan,
orfelinat aflat acum sub conducerea medicului primar
al judeţului dr. Ştefan Mazăre, și orfelinatul societății
Ocrotirea orfanilor din război, cu un local propriu si-
tuat pe str. Mircea Vodă nr. 14, cu intrarea de pe str.
Traian nr. 7, orfelinat aflat sub conducerea unui co-
mitet avându-l ca președinte pe părintele protoiereu
Emanoil Bogatu, vicepreședinte pe judecătorul Mihail
Mitescu(3), ajutați în activitate de către câteva distinse
doamne din elita locală precum Zoe Em. Bogatu, soția
părintelui protoiereu, Natalia Şt. Mazăre, soția medi-
cului-șef al orașului, Antoneta D. Calmaghi, soția di-
rectorului prefecturii, Iulia Motomancea, soția
directorului liceului de băieți din localitate(4). 

Rămas din cauza evenimentelor în teritoriul
ocupat, tot inventarul orfelinatului Dr. Suceveanu fu-
sese jefuit; pentru întreținerea așezământului, în anul
1920, primăria orașului alocase o subvenție de 15 mii
lei, prefectura județului o mie de lei, iar misiunea
americană Crucea Roșie ajutase orfelinatul în mai

PAgINI DE ISTORIE LOCALĂ. 

bALUL ORFELINATELOR 
UNITE TULCEA DIN ANUL 1924
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multe rânduri cu alimente și efecte de așternut și len-
jerie(5). 

Orfelinatul de război, care purta numele de
Mircea cel Bătrân, luase ființă la 7 iunie 1919 cu 33
orfani, iar la 1 aprilie 1923 număra deja 70 de orfani
cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, dintre care 56 de
băieți și 14 fete, care, în vara anului respectiv, vor fi
transferate la orfelinatul de fete din Constanța unde
aveau posibilitatea să învețe în plus și o meserie prac-
tică pentru gospodinele de la acea vreme, precum
croitoria, broderia sau lenjeria. 

De regulă, în Orfelinatul de război erau
adăpostiți cât mai mulți orfani de ambii părinți, din
cei cu totul lipsiți de mijloace materiale, precum și
acei orfani care aveau mame văduve de război, împo-
vărate de prea mulți copii, și care trăiau în condiții
precare; după cum am arătat mai sus, la vremea aceea,
în județ erau nu mai puțin de 1.801 orfani de război,
unii aflați în grija mamelor, alții în grija rudelor sau
tutorilor care se angajaseră prin acte întocmite la ju-
decătorie să-i trimită la școala primară și să-i înzes-
treze; și dintre aceștia, în limita posibilităților, o parte
erau ajutați de societatea de ocrotire a orfanilor de răz-
boi cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu
anumite sume de bani sau cu lemne de foc.

Pe lângă condițiile de trai decente pe care în-
cerca să le asigure zi de zi copiilor aflați în  orfelinatul
de război, comitetul instituit era preocupat să le asi-
gure acestora și un rost în viață, trimițându-i mai întâi
să urmeze cursurile școlii primare, după care, în
funcție de aptitudinile fiecăruia, urmărind apoi să-și
continue studiile pe seama și sub îngrijirea statului,
pregătindu-se pentru diferite meserii sau profesii prin
exercitarea cărora aceștia să fie în stare să-și câștige
singuri existența; astfel, din cei 62 de băieți  aflați în
orfelinatul de război în toamna anului 1923, 7 erau
înscriși la școala normală de învățători din localitate
care acorda 30 de burse pentru clasa I (6), unul la Se-
minarul teologic din Constanța, care se înființase în
acel an cu scopul de a forma preoți de mir pentru Do-
brogea și care asigura 50 burse, altul la liceul militar
din Iași unde avea dreptul la bursă pe tot timpul
școlarizării, iar doi erau trimiși la orfelinatul din
Constanța să învețe diferite meserii(7). 

Fondurile necesare întreținerii orfanilor tul-
ceni și a localurilor respective proveneau în primul
rând din subvențiile anuale înscrise în bugetul primă-

riei orașului Tulcea și a prefecturii județului, subvenții
care în condițiile scumpetei traiului de după război nu
erau niciodată îndestulătoare; de pildă, în bugetul pe
exercițiul 1925, primăria a alocat pentru cele două or-
felinate din oraș, cu un total de circa 100 orfani, câte
o subvenție de 20 mii lei, ceea ce însemna câte 1 leu
și 9 bani pe zi pentru întreținerea unui copil(8), la vre-
mea când  prețul pâinii integrale de 800 grame, pâinea
populației nevoiașe, era fixat prin ordonanța primăriei
la 13 lei(9).  

Din aceste considerente, se apela adeseori și
la ajutorul venit din partea oamenilor milostivi, a ini-
milor caritabile, strângându-se anumite sume prin
cotizații, colecte, donații benevole. Populația județului
care suferise multe pierderi  în cei doi ani de război
era însă prea  împovărată de grijile zilnice și de chel-
tuielile cu refacerea gospodăriilor distruse în timpul
războiului, fapt pentru care, sumele de bani strânse  la
apelurile societății de ajutorare  a orfanilor erau de re-
gulă modice. Având în vedere și lipsa alimentelor de
pe piață și scumpetea acestora, asigurarea hranei zil-
nice a orfanilor era grija de căpetenie a administrației
orfelinatului; e drept că erau și zile mai bune, atunci
când autoritățile confiscau vreun miel tăiat în afara
abatorului comunal sau câteva duble de pâine găsite
la vânzare cu lipsă la cântar, produse alimentare tri-
mise apoi spre consum căminelor pentru copii, însă
aceste ocazii erau rare(10). 

Negustorii tulceni 

Un ajutor însemnat îl acordau orfanilor din
județ negustorii tulceni reuniți în asociația Sfatului
Negustoresc care, în fiecare an, înscria în buget anu-
mite sume pentru asemenea fapte caritabile; în bugetul
anului 1924, de pildă, au fost prevăzuți două mii de
lei pentru orfelinatul copiilor găsiți și o mie de lei pen-
tru orfanii de război. De asemenea, la balul anual al
Orfelinatelor unite, prilej de socializare pentru tulceni
și un bun mijloc pentru strângerea de fonduri necesare
stabilimentelor respective, bună parte din alimentele
și băuturile pentru bufet, precum și obiectele pentru
tombolă erau donate de negustorii tulceni, lista aces-
tora fiind publicată apoi în Vocea Sfatului Negusto-
resc, „organul apărării industriei și comerțului din
județul Tulcea”, revistă lunară avându-l ca director pe
avocatul Iosif Flor(11). 
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Înainte de război, negustorimea tulceană era
reunită într-o asociație numită Cercul Comercial;
după terminarea conflagrației, asociația avea să se
reînființeze la 22 ianuarie 1922 sub denumirea de Sfa-
tul Negustoresc, alăturându-se mai apoi Centralei Sfa-
tului Negustoresc din Capitală. Având în vedere criza
financiară acută prin care trecea țara în primii ani după
terminarea războiului, criză manifestată în special prin
fluctuația valutară și prin lipsa de numerar fapt pentru
care tranzacțiile comerciale se încheiau cu multă greu-
tate, în vara anului următor, se va înființa în orașul
Tulcea o sucursală a Băncii Sfatului Negustoresc din
București, la formarea capitalului fixat pentru început
la 10 milioane de lei participând o mulțime de
comercianți, proprietari și agricultori din tot
județul(12). Inaugurarea băncii  s-a făcut cu  mare
fast,  la 2 august 1923, de față fiind toți directorii su-
cursalelor băncilor din Tulcea, acționarii băncii și
mulți invitați de seamă; președintele băncii a fost ales
Matei Antippas, mare cerealist tulcean(13), adminis-
tratori delegați au fost aleși Gh. Flamaropol, mare pro-
prietar și angrosist de vinuri și băuturi spirtoase și
Dimciu Petruș, mare proprietar și depozitar de făină,
iar directorul băncii a fost numit Gh. Lupu, fost direc-
tor al sucursalei locale a Băncii de Scont a României,
foarte apreciat de tulceni pentru ajutorul dat în primii
ani de după război la refacerea averilor și a gospodă-
riilor distruse, prin acordarea de credite(14). 

balul orfelinatelor unite din 1924

Conform listei donatorilor publicată în revista
Vocea Sfatului Negustoresc, pentru bufetul balului Or-
felinatelor unite, care urma să aibă loc la 29 martie
1924, s-au strâns de la negustorii tulceni și de la per-
soanele de bine nu mai puțin de: 6 miei, 19 găini, 7
kg de mezeluri (jambon, șuncă, salam), 12 chefali
afumați și 5 scrumbii de Dunăre, 26 cutii de sardele,
4 kg de icre de știucă și ½ kg icre negre, 50 de fran-
zele, 30 kg de mere, 50 portocale, 12 torturi, 75 pră-
jituri, 3 kg de bomboane fondante, 150 litri de vin, 2
sticle de lichior, o sticlă de cogniac ș.a.(15).

Contribuția negustorimii tulcene la reușita ba-
lului era cât se poate de însemnată pentru acele vre-
muri, având în vedere scumpetea traiului din anii grei
de după război, lipsa unor alimente de strictă necesi-
tate și specula de pe piață la care se dedau unele per-

soane puse pe căpătuială. Ca peste tot în țară, pentru
a preîntâmpina eventualele lipsuri de alimente și pen-
tru a înfrâna și a reprima specula ilicită cu articole ali-
mentare de primă și imediată necesitate, primăria
orașului Tulcea stabilise prin ordonanțe prețurile ma-
ximale pentru vânzare, în principal a pâinii și a cărnii,
prețuri adeseori contestate de către negustorime care
milita pentru un comerț liber. De pildă, prin ordonanța
primăriei din 24 ianuarie 1924, prețul  pâinii de un ki-
logram, din făină de grâu de calitatea I (pâinea albă),
a fost fixat la 8 lei, iar a celei din făină de grâu de ca-
litatea a II-a (pâinea integrală) și a pâinii de secară la
5,50 lei(16). La începutul lunii februarie, au fost de
ajuns două zile cu ger năpraznic, care amenința orașul
cu izolarea și imposibilitatea aprovizionării cu ali-
mente, ca pâinea în oraș să se scumpească îngrozitor,
fără ca primăria să poată reacționa: pâinea albă se vin-
dea cu 16 lei, iar pâinea integrală cu 11 lei(17). 

Conform listei publicate, printre cei care au
dăruit câte un miel se număra: reprezentanța din Tul-
cea a societății Agrara (18), care vindea tot felul de
mașini agricole, administrată de firma Frații M. & M.
Lipovici; Cristu Cristev, proprietarul cârciumii La
Tunel, de pe str. Babadag, care-și făcea reclamă în
presa vremii cu „mâncăruri alese, vinuri speciale din
viile Sarica, hanul deschis în permanență”(19); Gh.
Lupu, directorul Băncii Sfatului Negustoresc, care a
donat și prăjituri; depozitarul de făină Dimciu Petruș
și cerealiștii Gavrilă Papadatos, Zaharia Djendof.  La
vremea aceea, carnea de miel se vindea după calitate
cu 40-55 lei/kg, însă după Sfintele Paști (Duminică 14
aprilie st.n.), prețul avea să scadă la 30 lei/kg(20). 

Câte o pereche de găini vii au donat, de exem-
plu: Gh. Gorjan, subdirector la Banca Românească,
sucursala Tulcea; frații Iordan și Petcu Boțof, asociați
în comerțul de pielărie, opincărie și tăbăcărie; frații
Lazăr și Nae Rotman, asociați în comerțul de cereale
și piei și alte întreprinderi de import și export. Găinile
erau aduse pe piață de sătenii care veneau cu căruțele
încărcate cu grâne sau cu nutreț spre vânzare în obor;
cu timpul însă, comerțul cu păsări va încăpea pe mâi-
nile precupeților care-i pândeau  pe săteni la barierele
orașului și le cumpărau păsările, pe bani puțini, ca
apoi să le revândă pe piață cu prețuri de speculă; o
găină pe alese se vindea pe piață cu 50 lei, și mulți
alegeau să cumpere păsări în loc de carne de vacă sau
de porc care ar fi trebuit să se vândă, conform unei
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ordonanțe a primăriei din ianuarie 1924, la rând și de
bună calitate, cu 18 lei, respectiv 26 lei kilogra-
mul(21). 

Franzele au fost donate de  brutarii Malciu
Penef, E. Stancef, N. Dimovici, Alexe Arnăutu câte
10 buc., Stoian Teodorof (5 buc.). Conform unei de-
cizii ministeriale din vara anului 1920, morarii din în-
treaga țară erau obligați să extragă 3 calități de făină
de grâu, în următoarele proporții: 10% făină de pati-
serie, din care se făceau franzelele cu lapte sub 300
grame, cornurile și alte specialități care erau libere la
preț maximal; 25% făină de calitatea I și 40% făină
de calitatea a II-a, din care se făcea pâine, de calitățile
respective, ambele format rotund, care se vindeau cu
prețul maximal stabilit de către autorități(22). 

Mezelurile au fost luate de la Gustav Schiller,
conform reclamelor „prima fabrică de salam în oraș”,
care avea o gheretă de desfacere în Piața Sf. Gheor-
ghe; printre donatori se număra  bodega Select de pe
str. Regina Elisabeta, căpitanul portului Gh. Nestor,
negustorul Boris Șoșoi care avea un magazin pe str.
Ștefan cel Mare nr. 36. 

Au mai fost donate și produse de pescărie:
scrumbiile de Dunăre, de la Emil Popp, farmacist,
președintele Camerei de comerț Tulcea și președinte
de onoare al Sfatului Negustoresc; chefalii afumați de
la Gh. Jelescu; sardele în untdelemn de la comercian-
tul de coloniale Vasile Cambitzis, având sediul firmei
pe str. Carol colț cu str. Elisabeta Doamna, iar  ma-
gaziile pe  str. Sărăriilor(23); icrele de știucă de la
Frații Paul și A. Iacobini (2 kg), proprietarii depozi-
tului de fierărie și vopselărie La Elefantul, de la so-
cietatea  Pescarii Vânători (2 kg), inaugurată în vara
1923 din inițiativa fostului deputat Gh. Cristea și a
pescarului Mitică Luca, societate care avea ca scop
apărarea intereselor pescărești și formarea unui depo-
zit cu instrumente pentru pescari(24), și de la George
Scultety, asociat în firma tulceană Iohan Scultety &
Fii, care fabrica și comercializa scule pescărești (2
kg), iar icrele negre au fost dăruite de Chirilă Samoil.
Conform prețurilor maximale de engros fixate de stat,
la timpul acela, chefalul afumat apreciat ca produs de
lux era prețuit la 28 lei/kg, scrumbiile de Dunăre
proaspete la 21 lei/kg, icrele de știucă la 65 lei/kg, iar
icrele negre proaspete de calitate la 330 lei/kg, însă
pe piața liberă acestea din urmă se vindeau și cu o mie
de lei kilogramul(25). 

Unii au  donat fructe care, la timpul acela,
aveau un preț ridicat pe piață; în Dobrogea, nu existau
livezi sistematice care să asigure necesarul de fructe
de durată mare, așa cum erau  merele și perele, sau
necesarul de prune uscate, atât de căutate în timpul
postului; aceste fructe se aduceau de regulă din țară,
cu cheltuieli mari de transport; la rândul lor, fructele
orientale precum portocalele, mandarinele și lămâile,
aduse pe mare din Italia sau Grecia, ambalate în lădițe,
erau  puține pe piață și aveau prețuri ridicate, fapt pen-
tru care se vindeau consumatorilor cu bucata.  De
exemplu, în toamna anului 1924, pe piața de engros
de la Galați, de unde se aprovizionau și negustorii tul-
ceni cu marfă, lada cu portocalele de Catania, câte
100-200 bucăți, avea prețul de 700 lei, iar lada cu
lămâi de Mesina, cu 330 bucăți, 725 lei(26).

Torturi, prăjituri, bomboane au donat: Frații
Diaconescu (20 prăjituri); comerciantul Iosif Bergman
(10 prăjituri); Robert Flamm, reprezentantul casei
Ford în județ (un Kranț); frații Otto și Nichifor Chi-
riachide (2 kg bomboane fondante); Ștefan Cazacov,
proprietarul unei fabrici de olărie din argilă (1 kg fon-
dante); Felice Rutta, proprietarul unui atelier de scul-
ptură în marmură și construcții (un tort); Petre
Panaitescu, proprietarul fabricii de lumânări de pe str.
Potcovari (un tort); avocatul Iosif Flor (un tort). Tor-
turile de regulă erau licitate spre dimineață de către
participanții la bal, iar cele câștigate de către tinerii
cavaleri erau oferite domnișoarelor. În ciuda
greutăților inerente oricărei activități comerciale din
sfera alimentației publice, prin arta, strădania și abili-
tatea lor, cofetarii tulceni Stelian Vasiliu (La cofetăria
pariziană) și Nichifor Chiriachide (La cafeneaua bra-
ziliană) reușiseră prin producția de prăjituri, bom-
boane fondante și mai ales torturi, să intre definitiv în
preferința consumatorilor; imediat după război, când
untul, laptele și ouăle se găseau greu pe piață, erau și
din acei ce considerau prăjiturile drept articole de lux,
iar consumul lor o chestiune de moralitate. 

Au donat câte o damigeană de vin: Ilie Pacef,
proprietar și mare comerciant; Gherasim Stratiotis,
Vasile Mănescu și cerealistul Simion Rainof care
țineau și restaurante în centrul orașului; Haralambie
Flamaropol, comerciant cu băuturi spirtoase și fabri-
cant de rachiuri; N. Caragheorghe, proprietarul unui
restaurant pe str. Sf. Nicolae ș.a. La vremea aceea, în
restaurantele și bodegile tulcene, se consumau mai cu
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seamă vinuri din podgoriile Saricii și Bădilei, de cea
mai bună calitate, de la 10 grade în sus, apreciate nu
numai pe plan local ci și în diferite orașe mari ale țării
precum Galați, Brăila și București. Multă lume bună
din oraș avea în proprietate vii pe rod pe raza comu-
nelor Telița și Niculițel, adevărate gospodării cu case
de locuit construite din chirpici, învelite cu stuf sau
olane, cu beci din piatră dedesubt, în care se țineau
butoaiele cu vin, iar în curte, cu magazii pentru păstrat
cazanul de țuică și inventarul necesar vinificației, cu
grajd pentru cai și alte acareturi, iar prin vii, pe la mar-
ginea locurilor de cultură prin curți și grădini, cu pomi
fructiferi, mai ales nuci, peri, pruni, caiși și cireși. Cât
despre prețuri, în decembrie 1924, la depozitele din
Galați, vinurile albe din viță americană, recolta nouă,
se vindeau cu 11,50 lei litrul, vinurile albe vechi cu
13,50 lei litrul, vinurile negre noi cu 9,10 lei litrul iar
vinurile noi, culese pe varietăți, cu prețul de 16 lei li-
trul(27). 

Coniacul, romul, lichiorurile, vermuturile
Martini și Cinzano (55-70 lei sticla engros), șampania
Meunier, Rhein (130-150 lei sticla engros) și alte vi-
nuri spumoase, erau considerate încă produse de lux,
iar în localurile tulcene, chiar și în cele din centru, se
consuma mai ales țuica populară, băutură naturală al-
coolică. La 29 iunie 1925, la agapa organizată de Sfa-
tul Negustoresc din Tulcea în cinstea lui Ilie Mecu,
inspectorul Băncii Naționale și președintele Casei de
Gaj și a Sfatului Negustoresc din Constanța, cu ocazia
vizitei acestuia, meniul bogat compus din măsline,
icre negre, crap plachie, crap la proțap, pui fript, sa-
lată, tort, cafea, fructe, înghețată și vin, avea în capul
listei, după preferință, țuică sau mastică(28).

Rezultatul moral și material al balului

Din documentele cercetate și din presa vremii
nu am aflat deocamdată rezultatul  material al balului
din primăvara anului 1924. Însă, cu un an înainte,
balul cu tombolă organizat în folosul „copiilor
națiunii”, în ziua de sâmbătă 3 martie, în saloanele
comunității elene, de către judecătorul Mihail Mi-
tescu, a avut un  beneficiu net de 50 mii lei; la acest
succes au contribuit bufetul și tombola bogată cu lu-
cruri de tot felul, muzica militară și orchestra
națională cu ritmul ariilor îndrăgite, distracția
sfârșindu-se la 8 dimineața(20). De regulă, la sumele

încasate de la bufet și tombolă se mai adăugau sumele
provenite din vânzarea biletelor pentru bal, care erau
distribuite la toate primăriile din județ, din donațiile
făcute pe lângă biletele de onoare, de la garderobă și
de la cărțile poștale ilustrate cumpărate pentru desem-
narea reginei balului. 

În anul 1926, la balul anual dat în beneficiul
orfanilor de război, avea să fie strânsă suma totală de
45.165 lei, din care scăzând cheltuielile în valoare de
12.122  lei, se obținea un venit net de 33.042 lei; con-
form celor scrise în presa locală, balul fusese organi-
zat de contabilul orfelinatului N. Ghinescu, de la
venirea căruia la orfelinat domneau cea mai perfectă
ordine și curățenie, iar toți orfanii aveau îmbrăcămin-
tea necesară și hrană suficientă(30). Și condițiile de
adăpostire vor fi îmbunătățite cu timpul, căci în vara
anului 1927, prin stăruința părintelui protoiereu Ema-
noil Bogatu avea să fie reparată clădirea aflată în pro-
prietatea societății Ocrotirea orfanilor din război,
valoarea devizului ridicându-se la 390 mii lei(31), iar
în toamna anului 1930, avea să fie reparată și clădirea
Orfelinatului Dr. Suceveanu, proprietatea județului
(32).

Cu trecerea anilor, numărul orfanilor de răz-
boi scăzând simțitor prin plecarea celor care erau deja
în măsură să-și câștige singuri existența, în oraș va ră-
mâne în funcțiune doar orfelinatul  Dr. Suceveanu
care, de la 1 ianuarie 1933, conform legislației în vi-
goare, va trece ca o instituție de asistență socială, sub
controlul și conducerea consiliului județean(33). 

În concluzie, acțiuni filantropice, precum cele
descrise anterior, au fost nenumărate în perioada de
reconstrucție a țării de după Marele Război, iar rezul-
tatul lor material și moral a însemnat mult pentru co-
munitatea locală care se străduia să readucă viața de
zi cu zi pe un făgaș normal; scoaterea acestora la lu-
mină este necesară scrierii acelor pagini de istorie lo-
cală, de mare interes atât pentru istorici, cât și pentru
urmașii tulcenilor cu inimi caritabile pomeniți în
aceste rânduri pentru faptele lor bune.   

______________ 
1. Primul Congres al Societății pentru Ocrotirea Orfanilor
din Război, Ed. Viața Românească, Iași, 1920, p. 12- 60.
2. Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război. Regiunea VII
Constanța, a 4-a dare de seamă pe exercițiul financiar
1922-1923, Ed. Victoria, Inst. Arte Grafice, Constanța,
1923, p. 3-5.  
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3. În oct. 1925, avansat președinte al tribunalului Vlașca,
v. Curierul Tulcei, Anul IV, Nr. 142, 15 oct. 1925. 
4. Plugul, Anul I, Nr. 2, 19 aprilie 1925.
5. Arhiva Națională Serviciul Județean Tulcea (ANSJT),
Fond Prefectura Tulcea. Serv Adm., dosar 131/1920, f. 7. 
6. Monitorul Oficial (MO) nr. 113 din 22 aug. 1923, p.
5543.   
7. Curierul Tulcei, Anul II,  Nr. 59, 17 sept. 1923.
8. Primăria comunei urbane Tulcea. Bugetul general de ve-
nituri și cheltuieli pe exercițiul 1925, Tip. Dobrogea Jună,
Constanța, 1925, p. 21.  
9. Progresul Tulcei, Anul I, Nr.1, 10 mai 1925.
10. ANSJT, Fond Orfelinatul dr. Suceveanu, dosar 10/1927-
1929, f. 82, f. 196 și f. 198.
11. Vocea Sfatului Negustoresc, Anul III, Nr. 20, 1 febr.
1924.
12. Idem, Anul II, Nr. 11, 1 april. 1923.
13. În anul 1927 firma lui Matei Antippas, cu sediul în Tul-
cea, avea sucursale la Ismail, Brăila și Chilia Veche, v. Bu-
letinul Camerei de Comerț și Industrie Tulcea, Anul XVII,
Nr. 1, mart. 1927.
14. MO nr. 104 din 11 aug. 1923, p. 5154-5160; Vocea Sfa-
tului Negustoresc, Anul III, Nr. 20, 1 febr. 1924.
15. Idem, Anul III, Nr. 22, 15 febr. 1924.
16. Monitorul Județului Tulcea, Anul III, Nr. 32, 15 febr.
1924.
17. Marea Neagră, Anul I, Nr. 120, 3 febr. 1924.
18. În anul 1925, reprezentanța soc. Agrara, unde se vin-
deau tot felul de mașini pentru agricultură și industrie, pre-
cum mori țărănești, pluguri, curele de mașini, mașini de
cusut și de scris, care își avea depozitul pe str. Isaccei Nr.
32, este preluată de firma  A. Bergman, care avea ca obiect
de activitate  comerțul de cereale, agentură pentru societate
de asigurări și cherestea, v. Buletinul Camerei de Comerț
și Industrie Tulcea, Anul XV, Nr. 1, ian. 1925.
19. Valentina Postelnicu, Tulcea de altădată, Ed. Harvia,
Tulcea, 2005, p. 132.
20. Vocea Sfatului Negustoresc, Anul III, Nr. 23, 15 mai
1924. 
21. Monitorul Județului Tulcea, Anul III, Nr. 32, 15 febr.
1924. 
22. MO nr. 81 din 14 iul. 1920, p. 2858.
23 Idem nr. 285 din 19 mart.1919,  p. 6725.
24. Dobrogea Jună, Anul XVIII, Nr. 96, 26 april. 1924.
25. Argus, Anul XV, Nr. 3258, 29 febr. 1924.
26. Buletinul economic din Brăila și Galați, Anul I, Nr. 1,
28 nov. 1924. 
27. Idem, Anul I, Nr. 2, 5 dec. 1924.
28. Progresul Tulcei, Anul I, Nr. 9, 5 iul. 1925.
29. Dobrogea Jună, Anul XVII, Nr. 67, 24 mart. 1923.
30. Curierul Tulcei, Anul V, Nr. 169, 20 mart. 1926.
31. Monitorul Județului Tulcea, Anul V, Nr. 124, 15 iun.
1927.
32. Idem, Anul VIII,  Nr. 93, 15 nov. 1930. 
33. Idem, Anul XI, Nr. 151, 15 apr. 1933. 

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEIDIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI
SCRIITORILOR  „AEGYSSUS” DINSCRIITORILOR  „AEGYSSUS” DIN

JUDEȚUL TULCEAJUDEȚUL TULCEA
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Încă din anii studenției, admirator al lui
Adrian Păunescu și participant la întâlnirile Cenaclu-
lui „Flacăra”, Tănase Carașca (născut la Telița, județul
Tulcea, în 1950) și-a manifestat talentul scriitoricesc.

Profesia lui de economist, desfășurată în mai
multe întreprinderi tulcene, nu l-a împiedicat să se
ocupe de scris. Din contră, se poate spune că, astfel, a
avut prilejul să cunoască direct oameni și întâmplări,
să afle destine și drame omenești. Viața i-a pus în față
numeroase situații, din care a știut să extragă
învățăminte și semnificații.

S-a manifestat ca poet și prozator înzestrat cu
un  excepțional talent, mai ales pe linie umoristică,
unde, cu o adâncă și subtilă înțelegere a vieții, a dez-
văluit într-un registru critic savuros, dar cu o atitudine
de bunăvoință, defecte umane, comportamente și ati-
tudini condamnabile. Colaborator al mai multor
publicații din țară, textele lui au fost prezente în re-
viste ca Boema din Galați, Ex-Ponto din Constanța,
Moldova literară din Iași, Popasuri culturale
românești din Baia Mare, NordDobrogea Cultural din
Tulcea, Noviodunum din Isaccea, Steaua Dobrogei
din Tulcea și altele.

Într-o perioadă relativ scurtă a publicat mai
multe volume de succes: Altfel spuse (poezie, 2003),
Parodii Alternative (poezie umoristică, 2007), Desculț
prin urzici (roman, 2010), Reflexii – poezii de suflet
(2011), Bazarul maratonului roșu (roman, 2013), Tim-
pul și răstimpul (roman, 2015), Printre stropi (poezii,
2017), Dus-Întors (roman, 2018), Revanșa (roman,
2019)

Ironia și umorul sunt mereu însoțite de lirism.
Forța verbului incisiv, inspirat ales, era dublată de o
înțelegere superioară a vieții și o atitudine optimistă.
Prozele lui umoristice, povestite sau reproduse chiar
de autor, nu de puține ori  au destins atmosfera și au
înveselit auditoriul.

Romanele sale au dezvăluit cu talent univer-
sul satului tulcean cu tradițiile și obiceiurile specifice,
„vârsta fericită a copilăriei”, chiar dacă eroul umbla
„desculț prin urzici”, ori drame existențiale profunde

pe tema iubirii, în formule narative moderne,ca în ex-
celentul Dus-Întors.

Membru al Ligii Scriitorilor din România, fi-
liala Constanța, membru fondator al Asociației scrii-
torilor „Aegyssus” din județul Tulcea, a desfășurat o
activitate susținută în manifestarea și impunerea gru-
pului de scriitori tulceni.  

Publicist (redactor-șef al revistei Seniorii Tul-
ceni și secretar general de redacție  al revistei Steaua
Dobrogei, în noua ei serie), a fost o prezență activă în
cadrul principalelor manifestări cultural-literare din
județ, aducând acestora valoare și prestigiu.

Un suflet deschis, mereu disponibil să ajute,
să îndrume, să dea un sfat, Tănase Carașca a fost un
familist convins, un om etic, credincios, un prieten pe
care te puteai baza, plin de înțelegere și încredere în
viață.

Dispariția lui pe 28 aprilie 2019, la 69 de ani,
într-un stupid accident, în plină forță creatoare, ne
umple sufletul de durere. Este o mare pierdere pentru
cultura tulceană, căci multe planuri nu au fost finali-
zate și multe din lumea ta frumoasă și nobilă de gân-
duri și sentimente au rămas nescrise și nepublicate.

„Dragă scriitorule”, dragă prietene, ne vei
lipsi enorm.

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Profesor Gheorghe bUCUR

IN MEMORIAM

TĂNASE CARAșCA 
(evocare)
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Rămas bun, 
ION TUTUNEA- HERCINICUL!

Revanșa...

Flori, soare, așteptare,
sărbătoare,
pace, dorință, credință ,
ouă, lumină
Hristos a înviat !
Apoi...
o liniște nefirească...

A fost odată ca niciodată...
așa începe orice 
poveste,
aceasta e diferită
e calea omului
ce a lăsat 
în urmă
o grădină a bucuriei ,
a cuvintelor
ALTFEL SPUSE
urmate de celebrele
PARODIl  ALTERNATIVE
în care spiritul 
uman
își găsește locul
apoi
așa cum îi stătea 
lui bine,

a trecut
DESCULȚ PRIN URZICI
purtând 
în buzunarul hainei
REFLEXllLE...
poeziile sufletului tulburat
oprindu- se pentru schimb
în
BAZARUL MARATONULUI ROȘU
analizând 
așa cum doar el 
o putea face
TIMPUL ȘI RĂSTIMPUL
ca pe un colos 
pe care
nu- l poți opri .
Pe aleile neștiute 
ale vieții
a pășit
PRINTRE STROPI
aducând 
bucurie în
sufletele oamenilor...
și cum toate în viață
sunt cu 
DUS ÎNTORS ,
flacăra iubirii 
a făcut 
ca în această 

lume
imperfectă
să poată totuși 
să- și ia
REVANȘA.....

A fost odată ca niciodată
un prieten drag
care
a plecat în lumea plină
de strălucire
a stelelor ,
de unde 
ne urmărește
cu aceeași 
bucurie , blândețe ,înțelegere 
pe care 
o avea și aici...

REVANȘA la Revanșă
o va scrie acolo
unde 
Domnul ne cheamă
pentru
Viața Veșnică !

Odihnește - te în pace sub
ocrotirea Domnului.... drag prieten
TĂNASE CARAȘCA !

Mircea  Marcel  Petcu

La fel de neașteptat, ca și cum trecerea ar putea fi vreodată ceva
firesc și de așteptat, ne-am despărțit (pe 30 iulie 2019) de un alt coleg al
nostru, scriitorul și poetul Ion Tutunea. 

A cochetat cu Doamna-în-Negru ceva vreme, dar parcă tot mai
voiam să stăm să citim împreună câteva rânduri - versuri sinelii, meta-
morfozate și metaforizate în stilu-i caracteristic. Dar când și cine se poate
îndestula cu elegiile hercinicului?

Îi mai trebuiau „o sută de metri” ca să vadă ÎNTOARCEREA ÎN
NOI, volum pe care i-l tehnoredactase prietenul său, Tănase Carașca. La
o zi după ce a dat bun de tipar editurii KAROGRAF, hercinicul s-a întors
în SINE, lăsându-ne să-l vedem de acum în portretele Verei Buzoianu și
în pagini îngrijite, editate cu dragoste și date spre păstrare memoriei
noastre. 

„Rămas bun, Ion Tutunea!” și „Bine ai venit în noi!” (R. C.)
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A apărut tipărită (trimestrial) revista (lunară
on-line) bOEM@ Nr. 122, 123, 124, pentru lunile
aprilie, mai, iunie 2019, fiind în anul  X de la
înființare. Bogată, ca de obicei, în cele 116 p. ale ei,
adună autori din țară, în special din zona Galați,
Brăila, Tecuci și Tulcea, dar și din Italia prin poetul
Luca Cipolla, din  Rep. Moldova (prin cercetarea lui
Daniel Verejanu despre legătura spirituală a lui Gri-
gore Vieru cu Lucian Blaga ori poezia Lidiei Grosu și
Veronica Bambu).   

Revista se deschide cu interesantul eseu po-
lemic, editorial programatic, Dacă ciobanul din
„Miorița” a fost sau nu omorât, a lui Victor Ravini,
care afirmă, între altele, că unii autori „pângăresc cea
mai luminoasă creație a folclorului nostru și înjosesc
identitatea noastră națională”, când se spune că
„Miorița trebuie aruncată la gunoi pentru că ar fi no-
civă”. Cercetătorul susține îndreptățit:  „Ciobanul nu
e o persoană concretă, ci un personaj literar, un expo-
nent al bunătății și perfecțiunii omului în general, un
erou din mitologia pre-creștină a ciobanilor”, conclu-
zionând: „Miorița este moștenirea noastră nepieritoare
și inalienabilă”.    
Sectorul creație literară este dominant.

Paginile dedicate poeziei cuprinde numeroși
autori, precum Paul Sân Petru, Alexandru Cazacu, Va-
sile Dan Marchiș, Dorian Marcovici, Marin Mihala-
che, Daniela Fărtăiș, Daniela Marchetti, preotul
Ignatie Grecu, Tabița Lavinia Pop ș.a., dar și tulcenii
Mircea Marcel Petcu, Constantin Bejenaru. Proza este
reprezentată prin Cristina Istrati, Florin Logreșteanu,
Viorel Darie și tulcenii Tănase Carașca, Angela Dum-
bravă, Ioan Gheorghiță. 

Cu texte semnificative este prezentă și „cro-
nica de carte”: Adi Secară cu Învingând „micimea”
din om despre volumul Ochiul sufletului al Angelei
Burtea sau tulcenii Tănase Carașca prin Cântare Del-
tei despre volumul Dunărea, vals al iubirii al Olgăi
Văduva și Mihaela-Evelina Cernățeanu cu O viață, o
poveste despre romanul Elenei Netcu  Povestea unui
legionar etc. De asemenea, 12 autori semnează inte-
resante „note de lectură”.

Domeniul eseului aduce în discuție interesante teme
și originale abordări. Cităm  pe Constantin Oancă cu
Teme majore în poezia românească: Mihai Eminescu
și Nichita Stănescu sau pe Ioan Romeo Roșiianu  cu
textul Despre educație greșită și imbecilizare la ro-
mâni.

Interesant este și Interviu cu poetul basara-
bean Traian Vasilcăi, realizat de Victor Marola.

Evidențiem singura lucrare de la sectorul is-
torie cercetarea profesorului Nicolae Rădulescu din
Tulcea Evoluția Dobrogei între 1918- 1944.

În final, menționăm la această „revistă de li-
teratură și artă” realizarea sugestivă a celor două
coperți (I și IV,  de Vladimir Kush și de Chad Knight),
precum și numărul mare de imagini foto sau expresi-
vele desene ale Elenei-Liliana Fluture și, mai ales, ale
Constanței Abălașei-Donosă.  

*
A apărut  nr. 276 (2019, Anul XXVII) al re-

vistei de cultură a Societății Scriitorilor „C. Negri”
PORTO FRANCO din Galați, editată sub egida
USR, filiala Iași. Consistentă (74 pagini) și diversă,
în bune condiții tipografice, bogată în imagini, având
pe cele două coperți fotografiile a  opt autori prezenți
în cuprins, revista se deschide cu un interesant și ine-
dit Documentar Mihai Eminescu, realizat de cunos-
cutul cercetător Mircea Coloșenco,  cuprinzând
douăzeci de grupaje de știri, reportaje, amintiri din lu-
nile iunie- august ale fatidicului an 1889, an al trecerii
„poetului național” în neființă. Este urmat de prezen-
tarea unei cărți eveniment, Cenzurarea presei orto-
doxe în comunism (Editura Eikon, 2019), a dr.
Constantin Silviu Nedelcu 

Ca invitați ai revistei,  Andrei Novac  încântă
lectorul cu idei și interesante imagini din nouă poeme,
din care cităm doar câteva versuri din poezia prin în-
chisori și prin libertate: „eu mă uit în oglindă, / lumea
asta respiră viața altfel, / are curaj să caute în interiorul
ei / toate bucuriile și tristețile pământului”, iar Ștefan
Mitroi evocă Trei întâmplări de pomină cu poetul Ste-
rian Vicol , din istoria recentă a orașului Galați. 

Autorii prezenți fac parte, mai ales, din zona

REVISTA REVISTELOR
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Moldovei de Jos și a Dunării. Se rețin numele câtorva
poeți de calitate: Marcel Miron (Huși), Eleonora Sta-
mate,Vasile Mandric (Brăila), cu patru frumoase so-
nete, Vicol Sterian (cu două incitante Scrisori
dunărene), Dan Viță, Gabriela Chira (Iași), Simion
Bogdănescu (Bârlad), Gabriel Ghimpu (Galați), Sa-
bina Daniela Penciu (Galați), Cătălin Dumitrescu (Te-
cuci), Tudor Amza ș.a. De la  Chișinău,  Grigore
Cotruță încântă lectorul cu patru poezii sensibile,
însoțite de o scurtă prezentare a acad. Mihai Cimpoi.
Interesante sunt și traducerile, realizate de Ioan Milea,
din textele  lui Vincenzo Cardarelli (1887 – 1959),
unul din cei mai de seamă poeți ai secolului  al XX-
lea, din Italia. 

Între „prozatorii dunăreni”, Mihai Vișoiu pu-
blică două proze scurte, dar pline de înțelesuri (Trenul
meu și Când uiți de unde ai plecat), Daniela Gumann
un interesant fragment (În salon cu Robert) de roman,
la fel și Constantin Trandafir (din Reîntoarcerea).

Ne atrag atenția două interesante eseuri:
Alecu Russo – un memorialist uitat de Anastasia Du-
mitru și   Science-fiction și religie de Nelu Stamate.

În revistă găsim multe texte-comentarii la ru-
brici precum „Interpretări critice” (Gheorghe Andrei
sau Paradoxul luminii de Liviu Pendefunda), „Con-
semnări” (Viorica Grigoraș: Seninul din inima
cărților de Dan Plăeșu), „Cronici amicale” (Monica
Manole la tribuna poeziei de Aida Zaharia), „Raftul
cu oglinzi luminate” (Virginia Chiriac, Cărți și autori
de Dr. Virgil Nistru Țigănuș), „Cronică literară” și
„Cronici amicale” (Răscrucile vieții și răscrucile
scriiturii simple despre romanul Frusina al Vasilicăi
Ilie de Ana Dobre), „Lecturi fidele”, „Interpretări” etc.
Bogate informații despre activitățile cultural-literare
din Piatra Neamț, Tecuci, Tg. Bujor, Sulina, Galați ș.a.
le găsim în rubrica „Info Porto-Franco”.

După un grupaj de aforisme susținut de Vasile
Ghica, un reputat autor al speciei și inițiator al Festi-
valului Internațional de Aforism de la Tecuci
(„Aproape fiecare cârciumă are un Socrate al ei), Aida
Zaharia („Prostia politicienilor este formula sigură
pentru distrugerea viitorului unei nații”) și Ștefan
Mârzac din Iași („Dacă nu ai zburat cu aripile tale, nu
te-ai înălțat, omule!”), urmează câteva suculente pa-
gini de „Umor pe vapor”, avându-i ca autorii pe
cunoscuții Dumitru Marian, Constantin Tănase și Ste-
rian Vicol.

Un interesant „Album foto” cu „scriitori în
vacanță”, urmat de un „Medalion plastic” despre Pic-

torul și graficianul Ioniță Benea (scris de Corneliu
Stoica), însoțit de imagini sugestive, încheie acest
bogat și divers număr al revistei.  

*
Liga Scriitorilor Români – Filiala Dobrogea

publică al doilea număr din acest an al revistei trimes-
triale Dobrogea Culturală (Anul X – Iunie 2019).

Revista se deschide cu un articol despre o
temă actuală și de mare interes național: Realități as-
cunse din istoria făuririi României Mari, scris de Iu-
lius Predușel, doctor în Dacoromânistică, unde autorul
argumentează clar concluzia: „Unirea nu s-a  făcut
numai prin aplauze, ci cu numeroase sacrificii pe fron-
turile de luptă după aplauzele la citirea
proclamațiilor”. Urmează o poezie de Ovidiu
Densușianu cu titlu semnificativ –  După unire, care
completează articolul inițial. În continuare este publi-
cată celebra Scrisoare deschisă poporului român
transmisă de arhimandritul Iustin Pârvu, cu celebrul
lait-motiv „Tu taci”, care continuă fericit mesajul pa-
triotic enunțat în articolul inițial. Colonelul (r) Remus
Macovei în Gânduri despre Cimitirul Valea Uzului ,
făcând un istoric al realizării cimitirului prin acțiunea
Societății Cultul Eroilor, dezvăluie raptul făcut prin
maghiarizarea lui.

Redacția merită felicitări, căci, inserând o
amplă prezentare (preluată de la formula –as.ro)  a
prof. Dr. Dumitru Dulcan, autor al celebrei Inteligențe
a materiei, aduce un omagiu uneia dintre
personalitățile geniale ale României contemporane. 

Ca revistă constănțeană, era  și firesc să apară
prezentări ale realităților locale: Oferta turistică a li-
toralului românesc în perioada interbelică, scris do-
cumentat de Constantin Cheramidoglu.

Sectorul poezie este reprezentat de creațiile
a13 autori ca Sibiana Antoche, Alexandru Birou
(președintele Consiliului Editorial), Akmolla Gyner
(paralel în două limbi), Al. Florin Țene, Gavril Moisa
(Cluj), dar și de tulcenii Mircea Marcel Petcu, Con-
stantin Bejenaru, Ioan Gheorghiță. 

Din cei zece prozatori, alături de voci cunos-
cute în zonă ca Gheorghe Mihalache, Constantin Nan,
Aurora Cristea, patru sunt tulceni: Tănase Carașca,
Angela Dumbravă, Ștefan Zăvoiu și Elena Netcu. 

Cu plăcere se citesc și paginile de epigrame
și haiku, susținute de Dan Norea și, respectiv, Mihaela
Cojocaru.

Cercetare și cronici literare interesante pre-
zintă prof. univ. dr.Olga Duțu despre Constanța cul-
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turală, Lucia Pătrașcu (Brăila) despre Scriitori gorjeni
contemporani, Evelina Cernățeanu  din Tulcea despre
romanul Povbestea unui legionar al Elenei Netcu (în
O viață, o poveste, un destin), sau Gheorghe Mihala-
che despre „drumul strămutaților” din Cadrilater  (În
vâltoarea timpului), Arșaluis Sarchisian Gurău despre
vol. de poezii Aproape de Alexandru Gurău sau Vasi-
lica Mitrea despre volumul Dunăre, vals al iubirii de
Olga Văduva (Tulcea), cu ocazia lansării cărții.

Principalele evenimente culturale dobrogene
sunt trecute sumar în revistă în ultimele pagini.

O sugestie: mai multă grijă pentru așezarea în
pagină a imaginilor. 

În final, menționăm grija pentru semnificația
coperților. Coperta întâi prezintă grupul scriitorilor
constănțeni în fața statuii lui Eminescu din Constanța,
ca un omagiu adus marelui poet, iar ultima – o fru-
moasă imagine a faunei din Delta Dunării.  

*
Noul număr al revistei Nord Dobrogea Cul-

tural recent apărut – Nr. 17 / 2019 – este divers și re-
prezentativ. După un interesant articol introductiv –
Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere –, scris de Ion
Ghinoiu, titlu fiind o poetică formulă preluată din fol-
clor (chiar din unele variante ale Mioriței), eseu-edi-
torial despre rolul complex al apei în viața oamenilor
și care pune universul nord dobrogean sub semnul
acestui fluviu, sunt înfățișate literar o serie de eveni-
mente și personalități într-un fel de istorie a locului,
începând din Antichitate prin legenda Dapix și Gebila
(după Al. Mitru), cu patrioticul mesaj al apărării țării
chiar cu prețul vieții. 

Instructivă este prezentarea făcută de Aurel
Ifrim, redactorul-șef al revistei, a rolului avut de Mi-
hail Kogălniceanu, care „a locuit intermitent la
Constanța”,  în organizarea administrativă a Dobrogei
după alipirea ei la Patria Mamă,  locuitori dând, în
semn de omagiu, numele lui unor localități, una în
apropierea Constanței, alta lângă Tulcea. Se reproduce
apoi frumoasa descriere a Deltei, Mirajul al lui M. Sa-
doveanu din „Tara de dincolo de negură”.

Sunt evocate trei personalitatea: Nicolae Ru-
sali, natură enciclopedică, prin caracterizări făcute de
de Iosif Colcer, Fănuș Neagu, P. Țincoca, apoi tulcea-
nul prin adopție, Nicolae Ariton (n. în comuna Jitia,
jud. Vrancea), autor al unor importante lucrări istorice
despre Tulcea (monografia Tulcea la 1870, romanul
Pierdut în Tulcea, Tulcea – ghidul călătorului roman-
tic, Poveștile bazarului tulcean sau Votca –un thriller

istoric), al unor  povestiri fantastice (în română și
franceză)  și al unui celebru blog –  Misterele Dunării,
cu mii de accesări, și editor, împreună cu profesorul
Mihai Tiulimeanu, al revistei trimestriale Misterle Du-
nării, și constănțeanul Garabet Kumbetlian, profesor
universitar, cercetător de renume, evocat cu o bună
documentare de Mariana Popescu.

Criticul Floarea Calenic comentează  aplicat
aspecte esențiale din prima lucrare de critică literară
scrisă de un tulcean,  prof. Gheorghe Bucur, despre
Eminescu – zeul tutelar al spiritualității noastre,
evidențiind elementele de noutate aduse de autor; cu-
noscutul Octavian Ursulescu scrie despre medicul Co-
rina Elena Badea, „doctor și în muzici”, „un adevărat
port-drapel artistic al etniei armâne”; pictorul Adrian
Pal conturează, monografic, manifestările artei plas-
tice de la începuturi de la noi, apoi activitatea filialei
Tulcea a Uniunii Artiștilor Pastici din perioada 1972-
2017; pr. Felix Neculai prezintă Expoziția Episcop
Partenie Clinceni – ctitor în Dobrogea de Nord, pre-
cum și  Mănăstiri și biserici din Episcopia Tulcii. 

De asemenea, sunt evocate câteva eveni-
mente naționale (împlinirea a 135 de ani de la pre-
miera capodoperei dramaturgiei românești), și
județene ca  Festivalul „George Georgescu” la a
XVII-a ediție în 2019 și Concursul Național de Poezie
„Panait Cerna”, ediția a XLIV-a ( Bogdan Pascal).
În final, sunt publicate două interesante și bine docu-
mentate studii istorice: Dobrogea – California Româ-
niei de Constantin Cioroiu și File de monografie
tulceană de  arheologul Victor H. Baumann.

Trebuie menționată ținuta grafică
excepțională a revistei, printre puținele din țară, ocu-
pată în proporție de 20-30% de imagini  color,  foto-
grafii, vignete, precum și numărul mare de
reproduceri din artiști de renume tulceni ca Grigore
Carată, Cicerone Ciobanu, Claudia Pahon-Grigore,
Daniela Iacoblev- Barău, Viorel Poiată, Doru Lu-
chian, Ștefan Găvenea, Elida -Veronica Buftei, Eugen
Bratfanof, Eugen Barău, Traian Oancea, Ibrahim
Keita, Adrian Pal Jr., Irina Oancea, Gheorghe Neață,
Gheorghe Enache, Maria Pelmuș, Silvia Luchian,
Adrian Pal, Veronica Oancea, Gasser Gunther Forst,
Laurențiu Midvichi, Drăgușanu Vasile, Marin Co-
checi Căldăraru, Marian Mocanu, Ruxandra Carată
Baițu, Irina Pal, Mariana Popescu Suciu, Veronica
Oriana Luchian,   potrivit unei viziuni de marketing
modern, asigurată inspirat de colectivul redacțional.

b. G.
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Cititorilor noștri 
Citiți-mă când sufletul vă plânge,
Citiți-mă când sufletul vă râde,
Citiți-mă în nopțile cu lună, 
Citiți-mă gândind la clipa de pe urmă. 

Citiți-mă și ziua dar și noaptea,
Trăiți cu mine-n gând mereu,
Să nu lăsați iubirea să vă scape,
Căci veți trăi cea mai cumplită noapte…

Scriu pentru tine, cititorule, pentru a putea ajunge în acel loc de unde privesc spre lume toate
dorurile tale.

Citește și nu uita, sunt lângă tine încercând să-ți deschid porțile unei lumi aproape perfecte.
Privește în jurul tău, dragul meu cititor, poate te întrebi cine sunt. 

Iată răspunsul: sunt o picătură de ploaie strivită între genele tale grele de visuri, sunt un gând
hoinar rătăcit în părul tău, roua dimineții târzii incendiată de soare, secunda - boabă de nisip căzând
în clepsidra fără sfârșit. Sunt firul de iarbă peste care treci acum grăbit, sunt frunza pe care o ții acum
îngândurat între degete. Sunt raza de soare care îți mângâie privirea. Sunt ultima silabă pe care aș dori
să o rostești înainte de a visa și sunt primul tău gând. 

Citește-mă! Ochii tăi deschid spre mine universuri, zâmbetul tău mă îmbată de o beție cerească.
Atingerea ta e pentru mine curcubeul. Dacă viața mea ar fi clipa petrecută acum cu tine, nu mi-aș dori
o alta. O clipă să mă privești, să îmi zâmbești, să mă atingi, să mă înțelegi, să nu mă lași din mână.

Aș vrea să-ți dăruiesc luna de pe cer, dar … e prea sus. Aș vrea să-ți aduc o stea, însă e prea
departe. Și ce altceva aș mai putea să-ți ofer decât aceste rânduri ce alcătuiesc revista Steaua Dobrogei,
ca doi ochi frumoși și un zâmbet cald care să-ți călăuzească pașii. 

Și toate acestea, cititorule, pentru că doresc din tot sufletul să mă cunoști, să mă prețuiești și
să mă păstrezi într-un colț al ființei tale. De ce? Pentru că fiecare dintre noi trece pe lângă cineva fără
să-l vadă, uitând să-și ia rămas bun. 

Își îndeasă în desagi tot ce ți-a lăsat: și bani, și gânduri, și iubire - dacă a avut timp de ea - și
pleacă, eliberat de toate. Așa e omul, cititorule … acum e lângă și apoi o zbughește afară, fără scrupule.
Și pe stradă de fapt, când vrei să traversezi, cineva îți dirijează trecerea liberă. De multe ori e un
polițist, dar nu tot timpul.

Vă rog, treceți, prieteni … Dincolo, veți dori să vă întoarceți!
Cititorule, trebuie să fii „trecut, prezent și viitor”!
Eu, o noapte albă, o nălucă poate? O pădure de mâini zgâriate și sângerânde ce se întind spre

cer, spre vindecare. Sunt, de asemenea, o piatră vorbitoare, sunt o floare ce-ți crește la picioare în
așteptarea gândurilor, dorințelor, propunerilor tale.

Le așteptăm așa cum te așteptăm pe tine să ne fii aproape în acest demers, să ne bucurăm, să
trăim împreună farmecul redescoperirii vieții în doi: oameni - Cititori și noi, redacție - Revistă. 

Te așteptăm! 

Redacția   



Ing. Ion Dumitru RIȚCO

-S.C. VERITAS S.A. Telița -
SPONSOR AL REVISTEI DE CULTURĂ

”STEAUA DOBROGEI”

• Dl. Ing. Ion Dumitru RIȚCO s-a născut în Ciucurova, la 20 mai 1949.
• Școala Generală: comuna Ciucurova, Tulcea
• 1963 – 1967: Școala Tehnică Agricolă Poarta Albă
• 1967 – 1970: Liceul din orașul Babadag
• 1970 – 1975: Facultatea de Agronomie a Institutului Agronomic ”Ion Ionescu de la Brad” – Iași
• 1975 – 1977: inginer agronom Slava Cercheză
• 1977 – 1982: inginer - șef de fermă și inginer șef în Sarichioi
• 1982 – 1 martie 1990: inginer pedolog la Oficiul de studii pedologice Tulcea
• 1 martie – 1990 – 13 septembrie 1992: inginer agronom în satul Telița, comuna Frecăței
• 13 septembrie 1992 – 2019: manager general și fondator al S.C. VERITAS S.A. Telița
• Muzica preferată: Simfonia a IX-a cu finalul Odă bucuriei de Ludwig van Beethoven pe versuri de
Schiller, adoptată ca imn oficial al Uniunii Europene.
• Porecle: ”Neamțu”, ”J.R.” și Iepurașu ‘ ”
• Familist convins, face donații către mănăstiri și biserici, în viața de zi cu zi se conduce după devizele:

- ”În fiecare plantă înflorită, nestinsă sete de frumos palpită...”
- Schimbarea altora începe cu schimbarea noastră.”

* * *

¬ Societatea Comercială VERITAS S.A. Telița de la înființare până în prezent s-a închis numai pe
profit!
¬ În ultimii ani Societatea Comercială VERITAS S.A practică și agricultură ecologică, ținând seama
de cerințele europene.
¬ Societatea are certificat ecologic la suprafața exploatată.
¬ Principalele culturi ecologice, cu rezultate bune în ultimii cinci ani, sunt grâul, rapița și floarea
soarelui.
¬ Producția rezultată de la culturile menționate este livrată numai la export.

Cu excepția unor scurte citate din presă, reproducerea textelor, fără acordul scris al editorului, este interzisă și se
pedepsește conform legislației în vigoare. Autorii își asumă integral răspunderea morală și juridică pentru toate informațiile
cuprinse în texte, pentru opiniile și atitudinile exprimate, precum și pentru orice acuzație de insultă, calomnie, plagiat sau
piraterie intelectuală.

ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI

 Nicio persoană din colegiul redacțional nu este retribuită.
 Redactorii, colaboratorii, membri fondatori și sponsorul primesc gratuit câte un exemplar din revistă.
 Textele nepublicate nu se restituie.
 Calitatea de redactor încetează, dacă un membru al redacției ignoră activitatea timp de un an.
 Corespondența se primește pe adresa: Petcu mircea marcel, str. Rosmarin nr. 5, bl. N2, sc. A, ap. 16; Tulcea, e-mail: mircea-
marcelpatcu@yahoo.com.
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