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„Oricât de periculoase ar fi mișcările politice ele pot fi combătute cu succes, în timp ce mișcările radicale care 
se ascund sub pretexte politice, contracarează orice principiu și orice atitudine, numai de dragul de a avea câștig 
de cauză”. Mihai Eminescu, 1881. 
 
 

Momârlanii și vânătoarea 
Țăranii jieni, denumiți mai târziu momârlani, moș-

teniseră o tradiție vânătorească venită și din vremurile 

când li se cerea dijmă din vânat, după cum este con-

semnat în scriptele 

vremii: ,,La fel de 

numeroase și de grele 

erau daturile în produse 

la Petrila. La 1820, cei 360 

țărani aserviți grofilor 

Adam, Pal, Ferenc și 

Borbala din familia 

Kendeffy aveau obligația 

să le dea: 19 căpriori, 66 

perechi găinușe, 62 de gă-

ini, 170 pui, 620 ouă, 208 

cupe de alune, 224 coșuri 

de rășină, 12900 praștile, 

30000 pari de vie, 3800 

melci și 380 ocale de seu. 

La ultimii trei stăpâni, iobagii răscumpărau datul seului, 

împreună cu birișitul, slujba iobăgească și cea 

femeiască, precum și crâșmăritul, cu 34 berbeci, 18 piei 

de jderi și 268 de zloți pe an.”[2]

Chiar dacă mai răscumpărau cu bani unele din aceste 

dijme, preferau, bineînțeles, în măsura în care reușeau, să 

scape aducând cele 

cerute, de aceea 

deveniseră experți în 

vânătoare și mai ales în 

prinderea jderilor, care 

era un lucru foarte greu.  

Guvernul comunist, insta-

urat în România sub oblă-

duirea rusească, a inițiat o 

așa numită amnistie a ar-

melor de foc deținute de 

populație, prin care s-a 

anunțat că oricine deține 

arme de foc și le va preda 

până la o anumită dată va 

fi amnistiat și nu va păți ni-

mic, iar după acea dată oricine va fi găsit cu arme de foc va 

fi pedepsit cu ani grei de închisoare. 

continuă în pagina 1 

Petru Ilie Birău

Momârlani din Petrila cu armele în anii 1930 
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Ziua Limbii române 
Leonard I. Voicu 

Limba română este glasul mamelor noastre, al bunicilor 

și strămoșilor. Este limba zicalelor și a înțelepciunii 

acumulate de mii de ani 

la poporul nostru care 

se află pe teritoriul 

carpato-dunărean-

pontic încă de la 

începutul umanității. 

Este limba în care ne-am 

botezat, care ne-a 

încurajat pe câmpul de 

luptă, este limba 

slujbelor în care am 

cinstit și am îngropat eroii neamului. 

Datoria noastră este să o păstrăm și să o dăm moștenire 

mai departe urmașilor noștri.  

Trei cuvinte care ne 

reprezintă tradițiile au 

intrat în patrimoniul 

cultural UNESCO. 

Vorbim despre Dor, 
Doină și Colind. 

Cuvintele Dor și Doină 

nu pot fi traduse cu 

exactitate în nicio limbă. 

Leonard I. 

Voicu 
 

Momârlanii[1] și vânătoarea 
Urmare de pe coperta I-a 

Petru Ilie Birău 
 

Această amnistie a dus la o gravă degradare morală a 

societății. Pe acele vremuri aproape fiecare familie deținea 

cel puțin câte o armă. Atunci au început turnătoriile la 

securitate, cei care le-au predat, pârându-i pe cei care nu 

voiau să renunțe la ele. De acest fapt, profitând din plin 

sistemul comunist și securitatea, care au instaurat 

teroarea. A urmat o perioadă în care, s-au înscenat 

deținerea ilegală de arme unor ,,elemente reacționare”, 

noaptea fiind strecurate puști ori pistoale pe sub streașină 

în podul unor grajduri de către agenți bine instruiți iar a 

doua zi, mimându-se descoperirea lor la sesizarea unor 

,,cetățeni de bună credință”. Falșii împricinați ajungeau la 

închisoare pentru mulți ani. Această metodă a fost folosită, 

printre alții, pentru a-i condamna la închisoare pe preotul 

Marcu Păun Jura din cătunul Jieț și pe Nicolae zis Culiță 

Bunea din cătunul Taia. 

Înainte de aceste nefericite evenimente însă, pentru 

țăranii de pe cele două Jiuri, vânătoarea era la ordinea zilei, 

ca și oieritul. 

La Cimpa și Răscoala[3] au fost câțiva vânători renumiți, 

care aveau câte 3 sau 4 arme de foc și le întrebuințau în 

funcție de animalele pe care urmăreau să le vâneze. Unul 

dintre aceștia era Dan Inat (1843-1920) din Răscoala. Era 

considerat fiul lui Inat Negoi din Bănița, căruia i-a murit 

soția și a venit în 1846 ginere la Ion Danci în Răscoala. Dan 

Inat avea 3 ani când mama lui s-a căsătorit cu Inat Negoi și 

a fost adoptat de acesta. Mai târziu, i-au zis Răscoleanul 

sau Răscolean după numele cătunului, apelativ devenit 

nume pentru urmașii lui. Avea alura tipică țăranilor de la 

munte, nu prea înalt, solid și sprinten, obișnuit cu 

urcușurile abrupte, părul negru, retezat după ceafă, cum 

se purta pe atunci, tenul măsliniu, ars de soare, mustața 

zbârlită cu colțurile răsucite în sus, ochi căprui și o privire 

mai tot timpul senină, cu care scruta, pe sub sprâncenele 

stufoase, crestele munților în căutarea vânatului. Despre 

el se știa în satele jienilor că a împușcat de-a lungul vieții 

14 urși, iar pe al 15-lea nu a reușit să-l nimerească în plin 

și doar l-a rănit. Pe atunci, împușcarea unui urs era 

considerată suprema măiestrie vânătorească, având în 

vedere forța celui mai mare carnivor din Europa, dar și 

raritatea lui. Dan Inat avea vreo 50 de ani când se afla la 

Leucuș, în Măgura, împreună cu alți patru vânători. Flinta 

lungă purtată pe umăr era cu un singur foc și o încărca pe 

țeavă. Pentru urs foloseau piroane, ori picioare din fier 
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tăiate de la laboșe [4], în locul vârfurilor de plumb pe care 

nu le prea găseau. A dat peste urs, a tras, dar nu l-a nimerit 

cum voia și doar l-a rănit. Ursul speriat l-a atacat. 

Vânătorul a fugit vreo zece metri și s-a aruncat sub tulpina 

groasă a unui brad căzut, de unde striga cât îl ținea gura la 

ortaci după ajutor. S-a vârât bine sub acest trunchi, 

ferindu-se să nu-l ajungă ursul cu gura, dar acesta, deși 

rănit destul de rău, a reușit după mai multe încercări să 

bage laba după el, i-a prins una din fese cu ghearele și i-a 

rupt-o. Au venit ceilalți și au împușcat ursul. După ce au 

văzut cât de rău era rupt Dan Inat la spate și cât sânge 

pierduse s-au speriat, au jupuit pielea de pe ursul 

împușcat, l-au învelit în ea, l-au legat pe un par de brad și 

l-au coborât purtat pe umăr de câte doi, cu rândul, pe 

plaiul Răscoalei până acasă. A supraviețuit și a trăit cu 

această infirmitate, din cauza căreia avea probleme cu 

statul pe scaun, până la 77 

de ani. Fiul acestuia Ilie 

(1874-1955), zis Ilie al lui 

Dan Inat, de asemenea a 

fost un vânător destoinic. 

Pe Ilie îl lua cu el la 

vânătoare de când era 

copil de vreo 14 ani. Într-o 

primăvară, prin luna 

martie din anul 1891, 

căutând împreună vânat 

prin pădurea de brazi 

seculari de sub Măgura, au 

dat peste un urs care se 

chinuia să iasă dintr-un 

bârlog săpat sub rădăcina 

unui brad, unde 

hibernase. Au văzut că era 

foarte slăbit după iarna 

lungă și abia se ținea pe picioare. Lui Dan Inat i-a venit 

ideea să încerce să-l prindă și să-l ducă viu, să-l vândă 

țiganilor ursari care dădeau mulți bani pentru un astfel de 

animal. Aveau în ranițe și ceva funii pentru transportarea 

vânatului mare, așa că au făcut lațuri și le-au aruncat în 

jurul ursului, reușind să-l imobilizeze. Văzând că l-au 

strâns și nu mai are aproape nici o putere, au început să-l 

tragă la vale. ,,Ne dau țâganii o grămadă ge bani pe ahăsta”, 

îi spunea Dan Inat bucuros, copilului. Mai pe labe, mai 

târâș, istovit de foame și de sete, ursul era coborât spre 

Muntele Frunți, unde răscolenii aveau stânile. De fiecare 

dată când treceau prin apropierea unui pârâu, ori a unui 

izvor, mormăia, întindea gâtul și încerca să-i tragă spre 

apă. Uneori parcă se ruga de ei cu o voce tânguitoare să-l 

lase să ia o gură de apă. Astfel, l-a înduioșat pe tânărul de 

17 ani, care i-a spus tatălui său: „Hai tată, să-l lăsăm să be 

o țâră apă gin parău.” „Nu-l lasăm că dacă be o țâră apă 

pringe pucere șî nu-l măi pucem dușe”, răspunse Dan Inat. 

Ilie știa, pentru că îi povestise bătrânul Pătru Avram, cum 

dresau țiganii urșii ca să joace. Făceau o groapă în pământ 

și aprindeau un foc puternic în ea, apoi o acopereau cu o 

tablă groasă din fier. Începeau să cânte dintr-un cimpoi și 

urcau ursul legat bine cu lanțuri pe tabla încinsă. Acesta 

sărea în sus când cu un picior când cu celelalte din cauză 

că îl ardea tabla la tălpi. După câteva astfel de chinuiri ale 

animalului nu mai era nevoie  de foc. De cum auzea 

cimpoiul, ursul din reflex sărea pe picioare și așa se zicea 

că joacă țiganii ursul.  

Ajunși la golul alpin din Frunți, străbăteau coasta muntelui 

prin locul numit Dosul 

Dâljanului, trăgând ursul 

după ei și erau în 

apropierea izvorului de 

unde cărau vara apă la 

stână. Ursul începu iarăși 

să scâncească rugător. Ilie 

insistă: „Hai tată, lasă-l să 

be o gură ge apă că ge-ași 

nu măi iestă mult, ajiunjem 

în Copașioasa 

(Copăcioasa, denumirea 

unui loc situat în aval de 

muntele Frunți, mai sus de 

cătunul Răscoala) une măi 

sânt oamini șî ne ajiută să-

l dușem.” Așa l-a 

înduplecat pe tatăl său și 

au tras ursul la izvor. 

Acesta a lipăit apa cu nesaț, apoi s-a ridicat și după ce s-a 

scuturat o dată tare, a început să se smucească în legăturile 

funiilor. Nici vorbă să-l mai poată ține. Puterile parcă îi 

crescuseră de zeci de ori și din câteva salturi se afla liber la 

marginea pădurii de unde a întors capul și i-a mai privit o 

dată, parcă salutându-i pe cei doi care ședeau resemnați, 

apoi s-a dus pe sub poalele brazilor înapoi spre Măgura. 

,,No ț-am spus ieu. Pierdurăm atâța bani” a fost replica lui 

Dan Inat. În ochii lui Ilie strălucea însă o licărire de bucurie. 

Peste câțiva ani s-a căsătorit și a avut doi fii, Ion (1904-

1967) și Iliuță Răscolean (1928-2004) pe care, de 

asemenea i-a inițiat în tainele vânătorii, ajungând printre 

cei mai pricepuți din zonă. 

Vânători momârlani din Cimpa cu lupii 
împușcați în anul 1942 
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Se formase o tradiție printre momârlani să-i aprecieze pe 

cei mai buni vânători după numărul de urși împușcați și 

Iliuță Răscolean a perpetuat această faimă a familiei, 

împușcând peste 10 urși de-a lungul vieții. 

 

Note: 
 

[1] MOMÂRLAN, momârlani, (Reg.)- om prost, necioplit, bădăran- cf.  
DEX ’98. 2- Derivație a termenului maradvany din limba maghiară, cu 
sensul de băștinaș, om al locului, rămășiță, apud  Dumitru Gălățan-Jieț, 
Ioan Lascu, Ioan Dan Bălan, Petru Ilie Birău, Isidor Chicet, etc. 
[2] Liviu Botezan, Importanța Conscripției Czirakyene pentru studierea 
sesiilor iobăgești și a obligațiilor țăranilor aserviți din Transilvania între 
1820-1848, Cluj-Napoca, lucrare în manuscris. 
[3] Cimpa și Răscoala, denumirile a două cătune din județul Hunedoara 
situate aproape de izvoarele Jiului de Est, numele Cimpa fiind o 
derivație a denumirii Legiunii a Cincea Romană (Cinqua) care a campat 
în aceste locuri în timpul invaziei romane, iar Răscoala trăgându-și 
numele de la o răzmeriță a localnicilor care s-au opus cu succes unei 
invazii otomane din zonă în anul 1787 (n.a.).  
[4] Laboș, laboșe, laboșuri, s.n.- (reg.) Cratiță, oală (metalică), tigaie.- 
din magh. Labas ,,cratiță” (MDA), sursa: Dicționarul de regionalisme și 
arhaisme din Maramureș, 2015,  apud dexonline.ro 2018. În satele 
momârlanilor se foloseau mult acele laboșe cu trei picioare, care se 
puneau lângă focul din vatră și se gătea în ele (n.a.). 

 

Petru Ilie Birău 
 

Interviu cu Doina Hanganu Bumbăcescu 
Corina Haiduc 

 

Motto:  

„Mi-a plăcut întotdeauna să citesc” Doina Hanganu 

 

În 2018, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – 

filiala Bihor – a publicat un articol elogios la adresa 

doamnei profesoare Doina Hanganu Bumbăcescu, cea 

care „a contribuit la îmbogățirea culturii românești și 

promovarea ei în lume. Al său curriculum vitae, ne 

descoperă o viață și activitate ce o plasează în 

rândul  creatorilor de cultură și literatură românească 

și promovarea ei în diasporă. Olteancă prin elecțiune, 

bihoreancă prin adopție, Doina Hanganu Bumbăcescu 

și-a dedicat întreaga viață și activitate culturii și 

educației, fiind apreciată și recompensată cu diplome și 

nominalizări la Montreal în Canada.” 

Doina Hanganu a publicat numeroase articole, recenzii 

literare și două cărți : „Povestiri și vesele și triste” în 

2015 la editura Primus din Oradea și  „O crimă sub 

obroc și alte povestiri” în 2019.  

Doamna Hanganu este membru senior al Asociației 

Canadiene a Scriitorilor Români și am dorit să o 

cunoaștem mai bine, să o apreciem prin cariera sa 

literară și să ne bucurăm de experiența și sfaturile 

domniei sale. 

Corina Haiduc : Mama dumneavoastră a fost profesoară 

de limba română și directoarea liceului de fete „Elena 

Cuza” din Craiova, bunicul era folclorist și sunteți o 

urmașă a cronicarului Ion Neculce. De unde a venit 

această pasiune pentru citit? Cum a început totul?  

Doina Hanganu : Ion Neculce a fost stră-strămoșul 

mamei, dar și al meu, străbunica mamei purtându-i 

numele. Scriitoarea Sofia Nădejde și pictorul Octav 

Băncilă, fratele ei, au fost veri cu mama mea, iar tatăl ei, 

fecior de țăran din Cotâgaș a fost apreciat de către un 

cercetător, Petru Ursache, unul din cei mai valoroși 

învățători din țară, autorul celui mai mare glosar 

regional, publicat în revista „Șezătoarea”. Tot el i-a 

povestit lui Sadoveanu despre o crimă petrecută în satul 

Broșteni, întâmplare care  a stat la baza romanului 

„Baltagul”. 

Mă întrebați de unde vine pasiunea pentru citit? Din 

lipsa poftei de mâncare!! Este ciudat și pare fără sens 

dar… adevărat. Faptul că în copilărie îmi lipsea total 
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apetitul i-a determinat pe părinții mei să apeleze la 

toate poveștile pe care le cunoșteau sau la amintirile din 

copilăria lor pentru ca ascultându-le, fermecată, să 

deschid gura și să înghit dumicatul. Apoi, recompensa 

pentru buna purtare era o poveste citită seara în pat, 

înainte de culcare din minunatul volum „Zânele din 

Valea Cerbului” și „Fram, ursul polar”. Cei doi Moși, 

Nicolae și Crăciun mi-au adus și păpuși - puține - dar, 

totdeauna CĂRȚI, scrise cu litere mari pentru că mă 

bucurau romanele pentru copii ale lui Moș Nae – 

pseudonimul lui N. Batzaria, scriitor prolific ce a fugit la 

timp în țara lui de baștină, Grecia. Altfel ar fi înfundat 

pușcăria, cum au pățit mulți alții. Ca elevă a celebrului 

liceu de fete „Elena Cuza” din Craiova, am beneficiat de 

profesoare excepționale la toate 

obiectele, dar și de colege care voiau 

să învețe.  

Diana Haiduc: Ce amintiri păstrați 

despre revista liceului? 

Doina Hanganu: Liceul a editat șapte 

ani de zile o publicație școlară 

intitulată „Revista noastră”, condusă 

de profesoara de română Despina 

Teodorescu, mama mea. Considerată 

cea mai bună publicație de elevi din 

țară, a fost premiată de Ministerul 

Învățământului. La această revistă 

am publicat și eu și alte colege, 

recenzii ori mici producții literare. În 

anii 1940-1949 la Craiova locuia 

poeta simbolistă Elena Farago, 

directoarea Bibliotecii Județene. Ea 

înființase un cenaclu literar pentru 

elevi și editase o revistă cu același 

profil, care se numea „Prietenul 

copiilor”. Aici a apărut și numele meu de câteva ori, 

iscălind mici povestiri sau legende mitologice. Așadar, 
am trăit și m-am format într-un cerc propice dragostei 

pentru literatură, pentru carte în general. Pe vremea 

aceea, aveam 10-15 ani, noi, elevele, frecventam 

librăriile și ne luam la întrecere care din noi citește mai 

multe cărți într-un an.  

Am intrat la facultate în acel an 1948, când s-a făcut 

nenorocita de „reformă” a învățământului. Ca urmare, 

primii doi ani (din patru), programa a cuprins „Anul 

1848” și „Mihai Eminescu”, două ore la sfârșitul anului 

II. George Călinescu fusese dat afară de la catedră, mai 

rămăsese Tudor Vianu, dar i-a urmat și el mai târziu. 

Atunci am citit „pe ruptelea” la bibliotecă. Este adevărat 

că am avut parte de colegi care au lăsat un nume în 

cultura românească : Mioara Grigorescu– lingvistă, 

Paula Diaconescu – cercetător, Th. Vârgolici – istoric și 

critic literar, Titus Popovici – prozator. 

Corina Haiduc : Timp de 12 ani în București ați fost 

redactor la Editura de Stat pentru Literatură și Artă în 

departamentele de clasici români, poezie și traduceri, 

ocazie fericită prin care v-ați întâlnit  cu mari 

personalități și nume ale literaturii românești. Știu că 

aveți o memorie bună și talent de povestitor. 

Împărtășiți-ne ceva inedit despre 

Cezar Petrescu, Romulus Vulpescu, 

familia lui Goga, Sadoveanu și mulți 

alții. 

Doina Hanganu : La terminarea 

facultății am primit toți studenții 

repartiția. A mea era la Editura 

Politică. Dar când m-am prezentat la 

post, „tovarășa” de la cadre m-a dat 

afară, țipând la mine : „n-ai ce căuta 

aici”. Seara, i-am dat telefon 

profesorului meu, Paul Georgescu, și 

i-am relatat „isprava”. Mi-a dat 

întâlnire a doua zi pe „Ana Ipătescu 

nr. 39”, la etaj. M-am dus și am intrat 

într-un adevărat palat : ferestre 

enorme, pereți îmbrăcați în mătase, 

uși de oglinzi. La etaj mă aștepta Paul 

Georgescu și profesorul Silvian 

Iosifescu – atunci redactorul șef al 

editurii. Căci aceasta era 

impunătoarea clădire în care 

intrasem, E.S.P.L.A, moștenitoarea „Fundațiilor Regale”, 

dar despre care eu nu aveam habar și la care am fost 
angajată imediat. Așa a început una dintre cele mai 

luminoase perioade din viața mea profesională, 

Redactor la ESPLA.  

Cu Sadoveanu am dat ochii o singură dată. Când eram 

studentă în anul III, scriitorul a fost sărbătorit cu nu știu 

ce ocazie. S-a organizat o întâlnire a sa cu studenții care 

trebuiau să ia cuvântul. Printre vorbitori am fost aleasă 

și eu din partea Facultății de Filologie. Timpul alocat 

fiecăruia era de 3 minute. Cum să vorbești despre un 

Doina Hanganu Bumbăcescu 
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TITAN doar în trei minute? Îmi pare rău că nu am 

păstrat notițele. Cred că lui Sadoveanu i-a plăcut ce-am 

spus pentru că auzindu-mă și-a schimbat figura 

plictisită și indiferentă și s-a întors înspre mine cu tot cu 

scaun, iar la sfârșit m-a aplaudat. Dar întâmplarea asta 

are și o parte amuzantă: mama mea era la Craiova, cu 

radioul deschis. Deodată îl aude pe crainic spunând: 

„Are cuvântul studenta Doina Hanganu”. A început să 

țipe și să bată din palme, dar fiind singură acasă n-a 

putut împărtăși bucuria cu nimeni. 

Ca redactor la ESPLA am avut fericitele ocazii să văd, să 

cunosc și chiar să lucrez cu mari personalități ale 

culturii și literaturii române. Pe Camil Petrescu l-am 

întâlnit numai pe fir, adică la telefon. S-a organizat odată 

un proces literar – activitate literară foarte „la modă” în 

acea epocă. Despre ce era vorba: se alegea o operă 

literară – un roman de obicei, se dramatiza, iar 

personajele erau aduse în fața unui tribunal care 

dezbătea subiectul ca pe un caz, sub forma unui proces. 

Când erau bine făcute, erau interesante. Un astfel de 

proces a devenit romanul lui Camil Petrescu „Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de război”, în care 

„inculpata” Ella, personajul feminin principal, am fost 

aleasă eu. Șeful meu de la editură, Alexandru Balaci i-a 

povestit lui Camil Petrescu despre acest eveniment iar 

autorul, foarte încântat, m-a sunat să afle amănunte. 

Chiar dacă conversația la telefon a fost neplăcută, până 

la urmă s-a terminat cu pace. Vorba lui Shakespeare: 

„All’s well that ends well”. 

L-am cunoscut bine pe Eusebiu Camilar, autorul 

romanului de război „Negura”. Era și poet. Avea publicat 

și un volum de traduceri din poezia clasică chineză. Într-

o după-amiază, m-a luat la plimbare să-mi arate străzile 

pe unde a locuit Olga Bancic, ilegalistă și o altă poetă 

„fosta lui iubită”. 

Am fost redactor al unui volum prefațat de Victor 

Eftimiu (Racine – Teatru). În această calitate l-am vizitat 

acasă pe marele scriitor. Am povestit despre eveniment 

în una dintre cărțile mele. Vizita a fost o încântare 

deoarece Victor Eftimiu a fost bucuros să-mi arate 

minunile sale: cărțile legate în piele roșie, tablourile cu 

iscălituri celebre, obiecte de artă. Și el și doamna sa, 

actrița Agepsina Macri, secretară a Teatrului Național, 

au fost încântați să mă bucure cu frumusețile 

apartamentului lor, oferindu-mi în cupe de cristal un vin 

bun alături de felii generoase de cozonac. 

Mulți ani după etapa ESPLA am vizitat-o pe doamna 

Goga la Ciucea, la „castel”, cum numesc localnicii vila lui 

Goga, cumpărată de acesta de la prietenul său, poetul 

Petöfi. În marele parc ce o înconjoară se ridică un 

impresionant mausoleu împodobit cu mozaic italienesc 

montat de Milița Pătrașcu împreună cu doamna Goga, 

cum mi-a spus ea însăși. 

La redacția de Poezie am fost colegă cu Romulus 

Vulpescu, ceva mai tânăr, dar cunoscut din facultate, 

unde el urmase franceza. Era foarte bun cunoscător al 

limbii franceze medievale, ceea ce i-a permis realizarea 

unei minunate traduceri a baladelor lui François Villon, 

poet medieval francez. 

Corina Haiduc: Din 1991 locuiți în Montreal ca bunică 

fericită alături de familia fiului dumneavoastră, însă 

mergeți des în România. Care sunt lucrurile care vă 

leagă mult de Oradea, de țară în general? 

Doina Hanganu : După tot acest timp de navetă, ce mă 

mai leagă de România și de casă ? Tot ce m-a legat și 

până acum. 

Corina Haiduc: Ani de zile ați făcut parte din comitetul 

de redacție al revistei „Candela de Montreal”. Cum au 

fost începuturile acestei colaborări cu domnul Victor 

Roșca, redactorul șef al revistei si comunitatea 

românească a scriitorilor? 

Doina Hanganu : Pe Victor Roșca l-am cunoscut datorită 

fiului meu care mi-a spus că pe el trebuie să-l caut dacă 

vreau să am vreo activitate culturală. L-am căutat și el a 

fost foarte receptiv, mi-a primit imediat colaborarea, 

care a început cu redactarea revistei „Candela” în 

paginile căreia am publicat numeroase articole, recenzii 

și prezentări de carte. Relația cu el a fost și este în 

continuare foarte bună. 

Corina Haiduc: Pe lângă această colaborare, ați fost și 

membră activă a „Cenaclului Eminescu”. Care a fost de 

fapt, primul dvs. contact cu comunitatea de limbă 

română? 

Doina Hanganu: Colaborarea cu „Cenaclu Eminescu” a 

fost sporadică datorită „navetei” dintre Canada și 

România, însă relațiile au fost bune și datorită legăturii 

mele personale cu Livia Chiriacescu, ce îmi devenise 

foarte bună prietenă. 

Corina Haiduc: În articolele din cuprinsul revistei 

Candela ne-ati dat multe sfaturi despre ortografie și 
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gramatică. Pentru scriitorii de astăzi, ce ați mai putea 

adăuga ca îndemn sau îndrumare? 

Doina Hanganu : Îndemn scriitorii de azi să utilizeze o 

limbă română firească, să nu inventeze cuvinte pentru a 

fi originali, să folosească și să creeze imagini frumoase 

care să încânte cititorii și să facă mereu accesibile ideile 

și sentimentele pe care vor să le transmită. 

Corina Haiduc: Mi-aș fi dorit ca acest interviu scris să fie 

și audio. Vorba dulce și domoală a doamnei Doina 

Hanganu cucerește, încântă și are în ea o muzicalitate… 

tipică Moldovei, Olteniei și Munteniei. Toate împreună. 

O încântare! 

Mulțumiri, doamna profesoară Doina Hanganu-

Bumbăcescu! 
 

Corina Haiduc 
 

 

Versuri  
Mihai Epure 

 

IUBIRI DE VÂNZARE 

 

Cum cade ziua peste noapte, 

Mă las ademenit de-un gând, 

Că, astăzi, cine știe, poate, 

Iubirile am să le vând. 

II 

Le dau cu prețul jumătate, 

Pentru prea-plin de amăgire, 

Dar și că nu mai conțin fapte 

Cu irizări de fericire. 

III 

Veniți, vă rog, în Piața Mare, 

Unde, cândva, un lăutar, 

Le tulbura pe domnișoare 

Cu un refren dulce-amar. 

IV 

Să știți, nu le ofer pe bani, 

Ci, doar la schimb de... suferință, 

Deoarece am prea mulți ani, 

De ispășit, dintr-o sentință! 

 

V 

Sunt negustor de clipe rare, 

Și de trăiri ce ard pe loc, 

Un păcătos care nu moare, 

Nici când e mistuit de foc. 

 

PETALE LIRICE 

 

Atunci, când mângâi trandafirii 

Pe catifeaua din petale, 

Te rog să-i pui în glastra firii 

Apoi, în gândurile tale. 

II 

Când vei privi o orhidee, 

În farmecu-i ispititor 

O să descoperi o scânteie, 

Aprinsă de orientalul dor. 

III 

Am să-ți trimit o crizantemă, 

Simbol nipon imperial, 

Care să-ți fie diademă 

Și talismanul ideal. 

IV 

Dacă dorești ca să ții cura, 

Cu toate florile din vise, 

Îți dau mlădițe de Sakura, 
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Într-un aprilie, la Ise. 

V 

Cândva, de vei gândi să ai 

Tot universul cel de viață, 

Îți voi aduce un bonsai, 

Pe care chinul îl… răsfață. 

 

ANOTIMP DE VÂRSTĂ 

 

În raftul cu aromele de toamnă 

Am așezat, al câtelea deceniu? 

Convins fiind, distinsă Vârstă-Doamnă, 

Că nu mă paște soarta unui geniu. 

II 

Când simt un zbucium sacadat în mine, 

Iar mâna prinde tremurul de scris, 

Eu mă prefac în vânt și bat spre tine, 

Iubita mea, zidită-n manuscris. 

III 

Dorul de tine îl transform în coală, 

Iar pana în simțire îmi înmoi. 

Mă ard incandescențele de boală 

A cărei vindecare zace-n noi. 

IV 

M-adun în gând, mă risipesc în vis, 

Mă nasc și mor cu fiecare clipă. 

Sunt rugul izvorât din foc deschis, 

Și aerul rănit de o aripă. 

V 

E sângerie, parcă, frunza în copaci, 

Iar cerul lăcrimează cu o ploaie. 

O amintire-i câmpul plin de maci. 

Spre toamnă, anotimpul se-ncovoaie. 

 

REGĂSIRE 

 

Din dorul teilor în floare 

Ce plâng cu lacrimi de parfum, 

Îți fac peron de așteptare 

Să nu te rătăcești pe drum. 

II 

Din visele trăite-n noapte, 

Cu patimă de neuitare, 

Compun un madrigal de șoapte 

Sub steaua ta necăzătoare. 

III 

În zborul vârstei ce m-apasă, 

Ca o ursită de vestală, 

Îți văd privirea care-mi lasă 

O rană albă de petală. 

IV 

În toamna regăsirii noastre 

Printre alei de crizanteme, 

Am mers pe jos până la astre 

Să uit destinul ce se teme. 

V 

De resemnarea care, poate, 

Va risipi în amăgire 

Speranțele înfometate, 

Ca un sărut la despărțire. 

 

VI 

Iar sufletu-mi de samurai 

Va rătăci plin de dureri, 

Știind că singurul său rai 

Este iubirea ta de ieri. 

 

    
 
 

Mihai Epure 
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Dimitrie Cantemir homme de lettres et d’action  
(1673-1723) 

Jacques Bouchard 
 

Depuis cinquante ans je m’occupe du point de vue de la 

recherche universitaire de l’Aube des Lumières néo-

helléniques, par conséquent donc de la présence des 

Phanariotes dans les Principautés danubiennes au dix-

huitième siècle. À la fin de mes études en Grèce (1965-

1970), mon mentor l’historien 
de la littérature Constantin 

Dimaras m’a proposé de 

préparer une édition d’un 

texte de Nicolas 

Mavrocordatos (1680-1730), 

fils d’Alexandre l’Exaporrite 

(1641-1709). J’ai consacré 

plusieurs années de ma vie à 

préparer l’édition critique du 

premier roman moderne de la 

littérature néo-hellénique, 

intitulé Les Loisirs de Philothée. 

Le diacre Grégoire Constantas 

en avait donné l’édition 

princeps en 1800 sur la foi d’un 

seul manuscrit, lacuneux. 

L’établissement du texte sur la 

base d’une douzaine de 

manuscrits et ma traduction 

française donnèrent à ce texte 

un second souffle et 

provoquèrent un renouveau 

d’intérêt parmi les spécialistes 

du milieu universitaire. Nicolas Mavrocordatos écrivait 

dans une koinè élégante et lisible, le grec littéral, comme 

l’appelaient les érudits de l’époque.1 

Nicolas apprit auprès de son père, Alexandre 

l’Exaporrite, les langues étrangères et l’art de la 

diplomatie. Jouissant tous les deux de la confiance de la 

Sublime Porte, le sultan Ahmet III nomma Nicolas 

 
1 Nicolas Mavrocordatos, Les Loisirs de Philothée, Texte établi, 

traduit et commenté par Jacques Bouchard. Avant-propos de 

C.Th. Dimaras, Athènes, Association pour l’étude des Lumières 

en Grèce – Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 

1989. Voir : Nicolae Mavrocordat, Răgazurile lui Filotheos, 

voïvode de Moldavie le 6 novembre 1709. Cette 

nomination inaugure alors le régime phanariote en 

Moldovalachie. Mais Nicolas ne resta sur son trône de 

Jassy qu’une année.  La guerre étant imminente en 1710 

entre l’Empire ottoman et la Russie, Dimitrie Cantemir 

réussit à convaincre le sultan de 
le nommer au trône de 

Moldavie en alléguant qu’il avait 

lui-même des vertus martiales 

et l’expérience de la guerre, 

alors que Nicolas, élevé parmi 

les femmes, était incompétent 

en la matière. Ainsi le 24 

novembre / 4 décembre 1710 

Cantemir remplaça 

Mavrocordatos sur le trône de 

la Moldavie, principauté vassale 

de la Sublime Porte. Le 10 

janvier le Moldave entra dans 

Jassy. Le 2 / 13 avril Dimitrie 

conclut l’entente secrète que lui 

proposait Pierre le Grand : il lui 

promettait sa protection, le 

reconnaissait souverain des 

Principautés danubiennes et lui 

permettait de fonder une 

dynastie. Du 7 au 11 juillet à la 

bataille de Stănilești près de la 

rivière Prut, Cantemir passa 

dans le camp russe avec son armée, croyant que le tsar 

sortirait vainqueur. Or, les Ottomans mirent l’armée 

russe en pièces et Dimitrie Cantemir fut contraint de se 

retirer en Russie avec Pierre le Grand. 

Dimitrie et Nicolas, contemporains de Louis XIV, de 

Pierre le Grand et d’Ahmet III appliquèrent la politique 

de l’absolutisme raisonné. Ils eurent des vies parallèles : 

Text, introducere, note şi indice : Jacques Bouchard, Cuvânt-

înainte K.Th. Dimaras, Traducere din greacă şi franceză, note 

suplimentare şi bibliografie : Claudiu Sfirschi-Lăudat, Bucarest, 

Editura Omonia, 2015. 

Portret pe coperta primei ediții a 
Descriptio Moldaviae (wikipedia/Ro) 
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ils vécurent tous les deux cinquante ans, épousèrent 

chacun une Cassandre Cantacuzino de familles 

différentes ; polyglottes tous les deux, écrivains et 

voïvodes, ils connurent les joies du pouvoir et les peines 

de la déchéance. Mais après la défection du Moldave 

leurs vies se séparèrent. Le sultan rétablit 

Mavrocordatos en Moldavie, alors que Cantémir se 

consacra à l’étude et à l’écriture, quand ses devoirs de 

courtisan lui en laissaient le loisir. 

Dimitrie était le second fils de Constantin Cantémir 

(1612-1693), voïvode de Moldavie de 1685 à 1693.2 Il 

prit soin de donner à son fils Dimitrie une excellente 

éducation, le confiant à l’érudit Jérémie Cacavélas, un 

homme qui avait voyagé et étudié en Occident, à 

Cambridge, Leipzig, etc. Avec son mentor Dimitrie 

apprit le grec, le latin et des éléments de philosophie. À 

l’âge de 15 ans, il fut envoyé par son père à 

Constantinople comme gage de fidélité envers la 

Sublime Porte. À l’académie patriarcale, il apprit les 

langues orientales, le turc, le persan et l’arabe, avec les 

langues occidentales, sans oublier le slavon. Parmi les 

professeurs fameux de l’Académie du Phanar, il trouva 

le célèbre Alexandre Mavrocordatos. Il resta à Istanbul 

jusqu’en 1710. Dans la capitale, il fréquenta des 

diplomates étrangers, approfondit la culture orientale 

et l’histoire ottomane et apprit à jouer du tambouras – il 

en jouait mieux que les Turcs. 

L’intérêt de Cantémir pour la philosophie l’incita à 

s’adonner à l’ériture. Dès 1698 il publia en grec et en 

moldave son premier volume : Divanul sau Gîlceava 

Înțeleptului cu Lumea sau Giudețul Sufletului cu Trupul.3 

Le Divan : il s’agit d’un traité de philosophie et d’éthique 

sous la forme de dialogue entre le sage et le monde ou 

entre l’âme et le corps. Malgré sa forme obsolète, 

usuelle plutôt au moyen-âge, cette œuvre s’avère 

 
2 Stefan Lemny, Les Cantemir. L’aventure européenne d’une famille 

princière au XVIIIe siècle, [Paris], Éditions Complexe, 2009. Cf. 

Ştefan Lemny, Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii 

princiare din secolul al XVIII-lea, Prafaţă de Emmanuel Le Roy 

Ladurie, Traducere de Magda Jeanrenaud, Bucarest, Polirom, 2010. 
3 Dimitrie Cantemir, Divanul, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi 

comentarii de Virgil Cândea, Text grecesc de Maria Marinescu-

Himu, Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 

1974.  
4 Voir Owen Wright, Demetrius Cantemir : The Collection of 

Notations. Vol. I-II, Londres, School of Oriental and African Studies, 

1992 – Ashgate, Aldershot, 2000. 
5 Dimitrie Cantemir, Opere I. Divanul • Istoria ieroglifică • Hronicul 

vechimei a romano-moldo-vlahilor, έκδ.. Stela Toma, pref. Divanul 

pourtant très représentative du nouveau climat 

intellectuel, l’Aube des Lumières. 

De 1700 à 1710 Cantémir composa divers petits traités 

en latin, mais surtout deux ouvrages qui seront publiés 

des années après sa mort : d’abord un Traité de musique 

turque, écrit en turc en 1703-1704.4 L’auteur avait 

inventé un système de notation musicale de la musique 

orientale et composa une cinquantaine de mélodies 

jouées encore aujourd’hui. Cette étude de musicologie 

fut publiée pour la première fois en 1907. Certains 

allèguent qu’on peut discerner une influence de 

Cantémir dans les pièces alla turca chez Mozart. De plus, 

il rédigea en moldave un roman à clefs, une satire 

politique, où tous les personnages sont des animaux. 

Son titre : Istoria ieroglifică. Ce premier roman de la 

littérature roumaine ne sera publié qu’en 1883.5 

Après sa fuite en Russie, Cantémir poursuivit son 

œuvre. Il devint membre de la Société Scientifique de 

Brandebourg, appelée plus tard l’Académie de Berlin, 

fondée par Leibniz. Cette Société pria Cantémir d’écrire 

en latin en 1716 une Descriptio Antiqui et Hodierni 

Status Moldaviæ 6 et l’Histoire de l’Empire ottoman, de 

1714 à 1716. Cette histoire très importante ne fut 

publiée qu’après la mort de l’auteur. C’est le fils de 

Cantémir, Antiochus, ambassadeur de Russie à Londres 

et à Paris, qui fit publier l’ouvrage de son père, en 

anglais en 1734, en français en 1743 et en allemand en 

1745. Le titre complet de la traduction française dut 

attirer l’attention des Grecs et des Roumains : Histoire 

de l’Empire Othoman, où se voyent les causes de son 

agrandissement et de sa décadence. Avec des Notes très-

instructives. Par S.A.S. Demetrius Cantimir, Prince de 

Moldavie.7 Les causes de la décadence expliquées par un 

érudit qui vécut au cœur de l’État ottoman furent un 

sujet de vif intérêt pour les peuples irrédimés qui 

Virgil Cândea, Introd. N. Stoicescu, Bucarest, Editura Academiei 

Române – Univers enciclopedic, 2003. 
6 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. Gh. Guţu, introd. 

Maria Holban, coment. N. Stoicescu, notă D.M. Pippidi, Bucarest, 

Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973. 

7 Traduite en François par M. de Joncquieres, Paris, Chez Despilly, 

1743. Cf. Dimitrie Cantemir, Creşterile şi descreşterile Imperiului 

otoman, Textul latin, ms. Harvard Univ., Cambridge, publicat cu o 

introducere de Virgil Cândea, Bucarest, Roza Vânturilor, 1999 ; 

Demetrii principis Cantemirii, Incrementorum et decrementorum 

Aulae Othman[n]icae [...] libri tres, Éd. Critique Dan Sluşanschi, 

Timişoara, Editura Amarcord, 2002.  
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attendaient l’occasion et les circonstances favorables 

pour faire la révolution. L’érudit phanariote Dimitrios 

Catartzis (env. 1730-1807) qui vécut à Bucarest s’en 

prend à l’historien en ces termes : 

« Notre fameux Kantémiris, des nôtres jusque par le 

nom. Il était très savant en turc et en latin, il était aussi 

parfait en musique turque; doué d’un tel savoir, qu’a-t-

il fait pour sa nation ? Rien ! il a laissé pas mal de 

compositions musicales aux Turcs, de ses études il a 

laissé aux Européens l’histoire turque en latin […] c’est 

à nous qu’il devait ça et c’est à eux qu’il l’a donnée; c’est 

à nous qu’une telle histoire était nécessaire […] »8  

Mais il est certain que Roumains et Grecs ont étudié 

cette histoire dans les langues étrangères. Dimitrie 

Cantémir s’occupa aussi de biographies : en 1717-1718 

il écrivit en latin la vie de son père Constantin, de même 

que des notes sur les familles Cantacuzino et 

Brâncoveanu. Cantémir rédigea aussi une volumineuse 

étude en russe sous le titre de Système de la religion 

mahométane, publiée en russe en 1722.9 

Dans sa langue maternelle, Cantémir composa à partir 

de 1717 Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, 

[Chronique sur l’antiquité des Romano-Moldo-

Valaques] qui ne sera publié qu’en 1835, mais qui eut 

une grande importance dans la formation de la 

conscience nationale des Roumains, puisque l’évêque 

uniate Inochentie Micu-Klein (1692-1768) put alors se 

procurer un manuscrit qui influença par la suite les 

érudits transylvains uniates de l’époque des Lumières.10 

Entre-temps Pierre le Grand se lança dans des 

expéditions en Mer Caspienne et dans le Caucase ; 

Cantémir l’accompagnait, malgré le diabète qui le faisait 

souffrir. Il mourut sur ses terres en Russie le 23 août 

1723. 

La réputation de Dimitrie Cantémir, homme de lettres 

et d’action, ne cessa d’augmenter depuis la publication 

posthume de ses œuvres. C’est maintenant que nous 

pouvons le situer dans son véritable milieu intellectuel, 

 
8 Demetrios Catartzis, Essais, éd. C.Th. Dimaras, Athènes, Ermis, 

1974, p. 47. (en grec) ma traduction. 

9 Dimitrie Cantemir, Sistemul sau Întocmirea Religiei 

Muhammedane, Trad., studiu introd., note şi coment. de Virgil 

Cândea, Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, 1987.  

10 Lucian Blaga, Gîndirea românească în Transilvania în secolul al 

celui de l’Aube des Lumières des Roumains et des Grecs. 

Avec son adversaire le Phanariote Nicolas 

Mavrocordatos ils illustrent tous les deux l’Aube des 

Lumières à l’époque de l’absolutisme raisonné et 

l’époque des Tulipes chez les Ottomans.11 

* 

Un jour, il y a quelques années, monsieur Christos 

Kolovos, étudiant au doctorat à la Faculté de Musique, 

est venu me voir à l’université. Il terminait un doctorat 

en direction d’orchestre à l’Université de Montréal. Il 

m’a demandé s’il pouvait suivre un séminaire avec moi. 

Nous avons étudié ensemble l’œuvre du grand 

compositeur et musicologue Dimitrie Cantémir. À la 

soutenance de sa thèse, il répondit brillamment aux 

questions que lui soumirent les membres du jury ; puis 

il posa à son tour aux distingués professeurs la question 

suivante : « Notre fameux Kantémiris, des nôtres jusque 

par le nom… » Vous le connaissez? 

 

Jacques Bouchard  
Université de Montréal 

  

XVIII-lea, éd. George Ivaşcu, Bucarest, Editura ştiințifică, 1966, p. 

128 et suivantes.  

11 Jacques Bouchard, Nicolae Mavrocordat Domn şi cărturar al 

Iluminismului timpuriu (1680-1730), Traducere din limbile 

franceză şi neogreacă de Elena Lazăr, cu un cuvânt înainte al 

autorului, Bucarest, Editura Omonia, 2006.  
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Muzica unui suflet: tenorul Valentin Borșu 
Daniela Cupşe Apostoaei 

 

Dacă „muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nici o 

întrebare,” cum afirma poetul Nichita Stănescu, poate că 

aceia care pășesc pe acest tărâm, nu au nevoie 

întotdeauna de cuvinte ca să ne spună povestea ei. Căci 

este o poveste ascultată mai degrabă cu inima, iar 

cuvintele sunt doar strune atinse pentru vibrare. 

„Muzica a devenit parte din viața mea” 

Într-o după amiază însorită a lunii august a acestui an, 

am avut plăcerea de a asculta 

depănarea unei astfel de povești 

scrisă de notele portativului muzical 

al vieții. 

Prin întâlnirea cu tenorul liric 

Valentin Borșu, originar din Bacău, 

ce locuiește în Calgary, Alberta de 

mai bine de 10 ani, eram invitată să 

pășesc pe scena muzicii clasice și a 

interpretării ei. Îl întâlnisem pe 

tenor prima dată în 2018 cu prilejul 

unui recital de muzică și poezie 

„Vibes of Romanian Music” pe care îl 

susținuse în Calgary, la Steinway 

Piano Gallery, alături de pianistele 

Denisa Calcan și Lisa Kiernan. 

Prezența lui scenică remarcabilă, 

completată de vocea cu un timbru 

clar, ce deșteaptă emoții puternice, 

cucerise și atunci iar publicul îl răsplătise cu o cascadă 

de aplauze. 

Fire veselă, optimistă, Valentin Borșu mă privea cu 

ochi vioi, de o curiozitate aparte, așteptând cu răbdare 

fiecare întrebare pe care o puneam pentru a așterne pe 

partitura destăinuirilor, povestea lui: 

„Pasiunea pentru muzică a început încă din copilărie și 

țin minte că mergeam împreună cu părinții în diverse 

vizite. Mă așezam pe o canapea și ascultam la 

magnetofonul pe care gazdele de multe ori îl aveau, 

muzică diversă: populară, ușoară, folk. Cred că aveam 

vreo 3 sau 4 ani și puteam sta ore în șir într-un loc, 

învăluit fiind de muzică. Îmi plăcea atât de mult să ascult 

încât nu-mi trebuia nici să mănânc. Muzica a devenit 

parte din viața mea încă de atunci”. 

Prin interpretarea sa, Valentin Borșu dăruiește cu 

ușurință publicului un entuziasm răsunător ce cântă 

iubirea, curajul, sinceritatea, libertatea, dreptatea și 

devotamentul: 

„Bunicii mei erau oameni credincioși și își doreau ca 

nepoții lor să fie preoți. Când mergeam cu mama la 

biserică, îi spuneam preotului ce 

slujea, trăgându-l de haină, Eu am să 

mă fac preot! iar el mă întreba: Îți 

place să mănânci colaci? Cred că și 

credința a avut influență asupra 

mea, căci ascultam preoții cântând 

muzică religioasă, copil fiind și eram 

fermecat de ceea ce mi se dăruia prin 

ea”, mărturisește tenorul. 

Primele apariții pe scenă, Valentin 

le-a avut încă din clasele primare, 

câștigând trofee și diplome la 

concursurile muzicale ce se 

desfășurau în județul natal: 

„În clasele primare eram pus să cânt 

în fața clasei iar când mergeam în 

excursii cu autocarul, eram cel care 

cântam pe parcursul călătoriei la 

microfonul șoferului. Împreună cu 

fratele meu, frecventam cursurile Clubului Copiilor din 

Bacău, unde el cânta la orgă iar eu participam la lecțiile 

de canto. Această participare mi-a adus apariția publică 

pe scenă, trofeul Micul Prinț obținut la concursurile 

organizate de Clubul Copiilor de la Casa de Cultură din 

Bacău și cele organizate la Teatrul de Vară”. 

„Publicul știe când nu s-a repetat suficient” 

Prestația  vocală  a tenorului s-a perfecționat de-a 

lungul anilor. Valentin Borșu deține diplome obținute în 

școlile muzicale ce l-au avut ca student. Dintre acestea 

amintim: „Associate Diploma with Distinction” și 
„Advanced Voice Certificate” de la Trinity College, 

London UK, „Alberta Gold Medalist” și „Associate Vocal 

Valentin Borșu 
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Performance Diploma” de la Royal Conservatory of 

Music din Canada. 

La acestea se adaugă premii acordate pen-
tru  interpretare și tehnică vocală: premiul I acordat de 
către Național Association of Teachers of Singing 
(NATS) „Songfest” (2018), premiu ca finalist național  la 
secțiunea performanțe vocale în cadrul Concursului Na-
țional de Muzică din Canada –Canimex, Canadian Music 
Competition (2016), câștigător în 2015  la Unsigned-
Only World Music Competition, secțiunea performanțe 
vocale, participant în 2014 la Festivalul Internațional de 
Muzică Ușoară „George Grigoriu”, România dar și burse 
de studiu din partea Mount Royal University Calgary, Al-
berta și Branch Music Teachers Association, Canada. 

Valentin Borșu a interpretat roluri precum: Lenski – Eu-
gene Onegin (P.I.Tchaikovsky), Tamino – Die Zauber-
flöte (W.A.Mozart), The Lover – Amelia Goes to the Ball 
(Gian Carlo Menotti), Mr. Angel Impresa-
rio (W.A.Mozart), King Ahasvérus – Esther (G.F. Han-
del), Mylio – Le Roy D’Ys’ (Edouard Lalo), Nemorino 
– L’elisir d’Amore (Gaetano Donizetti), Alfredo – La Tra-
viata (Giuseppe Verdi) și Tenor Soloist în oratoriile 
„Messiah” (G.F Handel) și „The Creation” (Joseph Ha-
ydn). 

În interpretarea rolurilor sale, artistul s-a bucurat de 
acompaniamentul unor  orchestre cunoscute: Calgary 
Civic Symphony, Rosa Barocca, Rocky Mountains 
Symphony Orchestra la care se adaugă și alte colaborări 
cu: Opera Nuova, Calgary Concert Opera Company, 
Grande Prairie Opera: 

„Este un sentiment aparte pe care îl ai, cântând cu 
orchestra. Parcă și azi aud viorile când am avut prima 
repetiție cu orchestra într-un rol din opera „Flautul 
Fermecat” de Mozart. Sunt însă compoziții scrise doar 
pentru pian și voce și ele au o frumusețe aparte pentru 
că pianul încearcă să înlocuiască o întreagă orchestră. 
Acompaniamentul de pian creează un cadru 
intim pentru concertele camerale sau recitaluri iar între 
acompaniator și interpret este o legătură, o conexiune a 
acestei munci în echipă. Pianistul trebuie să simtă 
respirația ta, intențiile pe care le ai și să îți fie alături. 
Publicul știe atunci când nu s-a repetat suficient sau nu 
există o conexiune aparte între cei doi. Nu întotdeauna 
ai același pianist cu care să lucrezi și care să te știe și 
asta se întâmplă des. Sunt audiții în care există un 
pianist deja pe scenă și tu doar îi înmânezi o partitură”. 

Tenorul îmi povestește cu entuziasm și admirație 
despre cei cu care a colaborat de-a lungul anilor în arta 

interpretării și esteticii vocale și care au avut o influență 
hotărâtoare în formarea sa: 

„Am avut șansa să lucrez cu mari profesori care m-au 
impresionat prin nivelul lor de profesionalism dar și 
căldura și modestia de a dărui și celorlalți. Aș menționa 
doar câțiva dintre aceștia: distinsa mezzosoprană din 
Paris, doamna Viorica Cortez, soprana Mioara Cortez cu 
care încă studiez în prezent și este o bucurie să lucrez 
cu dânsa și să avansez. O menționez și pe soprana 
Katherine Ardo, profesoara mea din Calgary, Alberta, cu 
o bogată experiență pe scenele din Germania. Toate 
colaborările avute de-a lungul anilor sunt ca un lanț care 
nu se întrerupe pentru că și noi la rândul nostru suntem 
chemați să ajutăm, să dăm mai departe.” 

Canto classic, un drum al unei căutări continue 

După aceste destăinuiri din călătoria sa muzicală, o 
întrebare firească s-a strecurat ușor în dialogul cu 
artistul: „Ce l-a determinat să aleagă canto classic?” 

„Am încercat cu succes mai multe genuri muzicale, dar 
dintre toate am descoperit că cel mai mult îmi place 
canto clasic, muzica de operă, care m-a fascinat. Pentru 
mine înseamnă un întreg univers în care în fiecare zi am 
câte ceva de învățat și descoperit. Este un drum 
continuu al căutării, șlefuirii, și perfecționării, un ideal 
spre care tinzi. Tot timpul există nuanțe de interpretare 
în acest gen muzical. Simt un foc lăuntric, căci mă 
identific cu personajul pe care îl cânt cu întreaga mea 
ființă. Îmi place să descopăr, să ascult, să învăț lucruri 
noi, fațete inedite ale interpretării, căci pot găsi 
elemente de noutate de fiecare dată, chiar pentru 
același rol. Acesta este poate unul dintre farmecele 
muzicii clasice, o continuă căutare și o prestanță 
aparte”. 

Restricțiile organizării de concerte care s-au impus în 
ultima perioadă din cauza pandemiei cauzate de virusul 
Covid-19, au afectat pregătirea și aparițiile lui scenice. 

„Pentru mine nu prea funcționează sistemul de predare 
on line, pe care am fost nevoit să îl accept în ultima 
perioadă. Prefer întâlnirile în persoană, cu profesorul, 
pentru că altfel simți acțiunea, mișcările, cum să 
realizezi tranzițiile între registrele vocale și alte aspecte 
pe care un tenor liric trebuie să le stăpânească. Este o 
atmosferă aparte care se creează între profesor și elev 
atunci când studiezi muzică. Tenorii cu care am studiat 
sunt din Europa și acolo va trebui să ajung în perioada 
următoare ca să pot lucra cu ei, ca voci masculine și să 
frecventez cursurile lor de MasterClass.” 
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La începutul acestui an, tenorul Valentin Borșu a 
acceptat provocarea de a interpreta rolul lui Arbace din 
opera “Idomeneo” de W.A. Mozart, într-un concert 
programat în luna noiembrie 2021 în Grecia și organizat 
de Camerata Bardi-Teatrul Grataciello din New York, a 
cărui director artistic este baritonul Stefanos 
Koroneous: 

„În general, când accepți un rol, trebuie să ții seama de 
câteva aspecte: în primul rând, trebuie să existe un 
echilibru între frumusețea, complexitatea compoziției și 
evaluarea proprie. Este important să îți știi limitele și să 
fii sincer cu tine însuți față de cât de bine poți interpreta 
un rol sau altul. Producția muzicală nu este la fel dacă 
rolul este interpretat de un tenor dramatic în locul 
unuia liric. Este și un respect pentru compozitor, ce a 
specificat felul tenorului (dramatic sau liric) dar și 
pentru producție și publicul cunoscător. Încrederea de 
sine este un alt aspect de care trebuie să ții cont, căci 
este necesar să fii stăpân pe tehnica muzicală. Această 
producție din Grecia înseamnă mult pentru mine, chiar 
dacă cele două săptămâni petrecute acolo vor cere o 
muncă intensă. În general, rolurile din tragediile 
grecești nu sunt ușoare, este nevoie de o anumită 
interpretare, realizată cu mare atenție și dăruire: de la 
expresia feței până la orice detaliu legat de sunet. 
Această compoziție a lui Mozart este complexă, dar mă 
bucur mult de oportunitatea oferită.” 

 “Păstrez un loc special în inima mea pentru tot ce 

ține de cultura românească” 

Timpul petrecut în compania tenorului Valentin Borșu 
trecuse pe nesimțite. Îmi părea că pentru câteva 
momente primisem cheia ce deschidea poarta unei lumi 
fascinante a cărei broderie se compunea din sunetul 
vocii umane și a unduirilor ei, peste care suava 
fremătare a acordurilor muzicale se așternea ca o 
manta. 

Știam că pentru el, ca tenor, discuția avută cu un 
jurnalist pentru realizarea unui interviu nu avea să fie 
ultima, căci drumul ascendent al carierei sale muzicale 
îi era deschis în a se face cunoscut pe scenele 
internaționale. Ceea ce însă nutream în suflet era o 
speranță pe care nu aveam cum să nu i-o împărtășesc. 
Înainte de a-i ura călduros mult succes în cariera sa, am 
îndrăznit să îi mărturisesc gândul pe care, de altfel, îl 
aveam încă de la începutul conversației noastre: deși 
era departe de România, călătorind în multe țări și 
interpretând roluri în diverse limbi, mă întrebam cât 

vibrează inima lui pentru publicul din comunitățile 
românești din Canada: 

„Păstrez un loc special în inima mea pentru tot ce ține 
de cultura românească: compozitori români, muzica lor, 
interpreți, comunitatea românească în general. Sunt 
însă cunoscut mai bine în partea de vest a Canadei. În 
repertoriul meu am inclus multe compoziții ale 
muzicienilor români, care au fost foarte apreciate de 
publicul canadian de fiecare dată când le-am 
interpretat. L-aș menționa pe George Enescu care 
rămâne la loc de cinste pentru mine, pentru lucrările 
sale de voce și pian, voce și orchestră, de fapt, pentru 
întreaga sa opera muzicală pe care ne-a lăsat-o. 
Urmează compozitorii care au introdus motivele 
folclorice în lucrările lor: Tiberiu Brediceanu, Sabin 
Drăgoi, Achim Stroia și au luminat sufletul și valorile 
noastre prin muzicalitatea conținută în compozițiile lor. 
Cred că este o răsplată sufletească pe care o primești să 
poți fi un ambasador al culturii și țării din care provii. 
Mi-aș dori foarte mult să am șansa să cânt și pentru 
românii din alte provincii ale Canadei în cadrul unor 
recitaluri sau alte evenimente muzicale la care să 
particip”. 

Vocea tenorului Valentin Borșu va răsuna cu siguranță 
pe multe scene naționale și internaționale în anii ce vor 
veni iar talentul său va rămâne o sursă de inspirație 
pentru toți cei care cred că „muzica este felul în care 
sună viața”. (Eric Olson) 
 

 

Daniela Cupşe Apostoaei 
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Dimitrie Bolintineanu: „geniul necomparabil al 
României”  (fragment) 

Victor Atanasiu 
 

Piesa de rezistență a întregii poezii a lui Bolintineanu, 

totodată capodopera absolută a operei sale, proba cea 

mai peremptorie că avem în față un scriitor ilustru, 

complex și modern, o constituie, fără îndoială, Mihnea și 

baba. Adaosul dintr-o paranteză, aflată la un rând după 

titlu, conține precizarea că ar fi vorba de o narațiune sui-
generis, alcătuită „după o tradiție”.  Așa-zisa precizare e 

oarecum ambiguă și înșelătoare. De o tradiție într-o 

accepție canonică a termenului nu are cum să fie vorba, 

întrucât nu e în discuție nu știu ce obicei, consacrat într-

o comunitate națională pe o perioadă îndelungată. 

Termenul este utilizat de Bolintineanu cu o conotație 

poetică. E permisivă  aici interpretarea că  autorul ar 

înțelege prin această sintagmă un fapt de o credibilitate 

aproximativă, oricum nu cu desăvârșire iluzorie, în plan 

istoric. Aceasta întrucât se referă la un anume dat, 

transmis pe calea legendei, care, la rândul ei, are două 

capete. Unul este acela al ficțiunii, ca produs exclusiv al 

imaginarului colectiv, conservat de secole, cu 

modificări, adaosuri și eliminări aduse de fiecare 

generație în parte. Acest „cap” a pierdut orice tangență 

cu o întâmplare petrecută aievea, celălalt este al 

informației transmise din om în om, din tată în fiu, așa 

încât ar fi de bun simț să nu crezi, teoretic vorbind, că 

un sâmbure de adevăr nu va fi existat. Din cele două  

capete amintite, unuia îi dă reală pondere Bolintineanu 

prin supra catalogarea poemului, concretizată în faptul 

că acesta este introdus într-un ciclu de basme. Basmul 

este însă o expresie a triumfului exclusiv al imaginației. 

Apoi, să ne uităm mai cu luare aminte la titlul 

compunerii. De care Mihnea e vorba? Informațiile, câte 

se dau în  text, nu conțin nicio precizare istorică, totuși 

e de bănuit, dat fiind că ne aflăm în fața unui individ cu 

predispoziții malefice, așa cum îl portretizează Baba, 

(ea este un narator indirect care face o descriere  

schematică și tendențioasă a dușmanului ei), că e vorba 

de  Mihnea-vodă cel Rău, care va ajunge mai târziu 

personaj la Odobescu. Deși era momentul nuvelei 

istorice, referindu-ne la o perioadă întinsă de-a lungul a 

câtorva decenii de la sfârșitul primei jumătăți a 

secolului al-XIX-lea și începutul celei următoare, (C. 

Negruzzi va da la iveală excepționala narațiune 

Alexandru Lăpușneanu, iar N. Filimon va produce, și el, 

o nuvelă, proastă, despre un tinerel care a atentat la 

viața lui Napoleon), Bolintineanu va da la iveală o 

pseudo nuvelă istorică, cu desăvârșire pseudo, și 

aceasta nu fiindcă lucrarea e redactată în versuri, 

(acesta ar fi un criteriu pur formal), ci întrucât 
caracterul istoric este cu desăvârșire deviat spre 

fantastic, himeric, imaginativ. Oricum, de oricare dintre 

Mihnea, care au fost domnitori ai Țării Românești ar fi 

vorba niciunul nu a  intrat  în așa măsură în  conștiința 

națională, încât  să-l  simțim la modul acut ca o apariție 

reală cândva. Așadar nu e vorba de Mircea cel Bătrân, 

ori Mihai Viteazul, deci nu putem opune ceea ce știm noi 

despre aceste personalități la ce le atribuie imaginația 

scriitorului și, în felul acesta, să privim inevitabil cu 

neîncredere produsul acestei imaginații. Himerica și 

dementa babă e limpede că nu și-a avut locul decât în 

creierul fecund și incandescent al lui Bolintineanu. 

Reamintindu-ne de tradiția propriu-zisă, nu este vorba, 

în concluzie, decât de acel „cap” al ei care încorporează 

ficțiunea. Prin supratitlu, (basm), titlu și subtitlu, („pe o 

tradiție”), Bolintineanu avertizează  că  e vorba de o 

proiecție strict a sa. Fantezia dictatorială este întrupată 

în textul poemului pe deplin, își găsește acolo hegeliana 

formă sensibilă cu mult înainte de a fi fost teoretizată de 

Hugo Friedrich. Totuși, prin acel „Pe o” din „Pe o 

tradiție” Bolintineanu se joacă cu subtilitate cu mintea 

cititorului, manipulându-i-o: cine știe, o fi o câtime de 

adevăr în ceea ce e de fapt, în exclusivitate pură 

invenție. Întrucât poemul este atât de cunoscut și 

datorită importanței ce i-a acordat-o în Istoria literaturii 

române de la origini până în prezent G. Călinescu, 

comentariul de acolo fiind aproape la fel de halucinant 

ca și creația discutată însăși. Voi analiza, fără  pauzele 

oferite de citate, splendida compunere și finalmente voi 

reproduce în pagină complet scrierea, ca și când ai pune 

un portret pe un perete, pentru a-i fi degustată, prin 

contemplare repetată, nuanță cu nuanță, savoarea, 

pentru a-l face pe receptor să se pătrundă, punct cu 

punct și până în străfunduri, de vraja  operei expuse.  
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 Toate versurile inițiale nu mai sunt din arsenalul 

romanticăriei ieftine, de extracție gotică, dimpotrivă, 

chiar melodrama cea mai acută se transformă în artă 

prin plusarea însăși a ideii din melodramă, a ideii de loc 

comun. Comparațiile făcute cu Burger sau Jukovski sunt 

juste, dar limitative. Alăturarea de Berlioz este mai 

potrivită, dar și mai potrivite sunt trimiterile la 

Donizetti sau Dostoievski. Poezia are o continuă 

gravitate cutremurată, care te duce cu gândul la Lucia di 

Lammermoor sau Crimă și pedeapsă. Înfundatul bubuit 

de tobe cu care debutează teribil  Lucia di Lammermoor 

își găsește un echivalent la începutul poemului lui 

Bolintineanu în conturarea în linii nebuloase a unui 

spectru al nocturnului, al amurgului în devenire spre 

nocturn. Așadar, din start e vorba de o mișcare continuă, 

fremătând-continuă, care înghite poncifele din 

formulările propriu-zise, le rostogolește în /le topește 

în lava viziunii. Scrâșnita învârtire inefabilă și fără 

pauză digeră și alte poncife, cele ale ideologiei 

democratice, foarte caracteristică lui Bolintineanu, cum 

la fel de caracteristică îi este exprimarea ei în formulări 

tocite. (Bolintineanu-marele artist îl devoră aici pe 

Bolintineanu-ideologul).  

Totul de fapt, este un peisaj mitologic, pe care 

cinematografia de ultimă generație ar trebui 

considerată a fi ultraperformantă, dacă ar putea să îl 

recreeze într-o peliculă.  Bolintineanu a fost un artist 

complet, în Mihnea și baba s-a dovedit mai mult ca 

oricând valabilitatea unei atare calificări, știind să dea 

textului său valențe lirice, epice, dramatice, prin 

urmare, a fost un creator mai  „postmodernist”, decât 

toți postmoderniștii, cu excepția lui Mircea Cărtărescu.   

(va urma)  

 

Victor Atanasiu 
 

 

 

Călătorie într-un tablou 
Veronica Pavel Lerner 

 

Sunt, de când mă știu, o mare amatoare de artă și am 

avut norocul de a vizita cele mai faimoase muzee din 

lume, admirând picturile expuse și întotdeauna m-am 

oprit îndelung în fața lor, îngăduindu-le timpul de a mă 

traversa și emoționa. 

Gustul pentru pictură mi se trage de la numeroasele 

albume de picturi din principalele muzee ale Europei pe 

care le aveam în biblioteca părinților și pe care, copil 

fiind, le-am parcurs de zeci de ori. Reproducerile 

colorate erau pe foi cartonate, cu foiță protectoare. De 

aceea, când am văzut aceleași tablouri, în forma lor 

reală, după emigrarea din România și libertatea de a 

călători, contactul direct cu ele m-a emoționat profund.  

Astăzi însă nu voi vorbi despre muzee și tablourile din 

ele, ci despre o experiență unică pe care am avut-o - și o 

am încă - privind un tablou recent apărut în decorul 

locuinței mele. Desigur, iubind arta plastică, am în casă 

o mulțime de tablouri și pot spune că frumosul mă 

înconjoară. Toate sunt în original, cu excepția unuia, o 

reproducere după un tablou cu fructe de Cézanne. L-am 

înrămat și agățat într-un colț al casei pentru că imaginea 

mi-aduce aminte de aceeași reproducere agățată, când 

eram copil, peste bufetul din sufragerie.  

Tabloul recent apărut lângă mine este o pictură în acrilic 

(tratat special, căpătând astfel aparența unui tablou în 

ulei) și reprezintă un peisaj de iarnă văzut de o pictoriță 

din Montreal, Canada. Când l-am ales - dintre multele 

peisaje, reprezentând flori ale artistei - nici prin cap nu 
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mi-a trecut că tabloul ales îmi va deschide porțile pentru 

o plimbare în interiorul lui.  

Practic, am mai avut niște experiențe de pătrundere în 

lumea unor tablouri, dar ele au fost numai două și 

ambele în cadrul unor expoziții. Prima a fost la vizitarea 

în Toronto a colecției de tablouri „Courtauld”, venită din 

Anglia în 1998. Colecția conține tablouri impresioniste 

și trecerea pe lângă tablouri m-a transportat în lumea 

de dincolo de rame. 

A doua a fost la Amsterdam, când am vizitat, în 2006, 

expoziția Rembrandt organizată cu ocazia a 400 de ani 

de la naștere, unde era expus pentru prima oară un 

tablou care reprezenta un splendid portret de fată într-

o ramă pictată, tabloul însuși având o ramă reală. Era 

Rembrandt care își 

pictase propriul tablou 

înrămat în acea vreme.  

Desigur, ideea 

pătrunderii dincolo de 

ramele unui tablou nu e 

nouă, o întâlnim, de 

exemplu, în diverse cărți 

de artă. Uneori câte un 

personaj părăsește 

tabloul și se plimbă prin 

lume. Ideea desprinderii 

și repătrunderii unor 

personaje în cadrul 

vizual al unei opere a 

apărut și în 

cinematografie, am 

văzut un asemenea film, 

regizat de Woody Allen.  

Aici însă, în cazul tabloului la care mă refer, este vorba 

mai curând despre o prelungire a decorului pictat în 

care am fost - și sunt mereu - invitată - să-l explorez. În 

plus, nu este vorba numai de o imagine vizuală, ci o 

senzație care cuprinde toate simțurile.  

Imaginea din tablou conține un pârâiaș care-și croiește 

drum prin niște bălării uscate, acoperite de zăpadă. Nu 

știm nici de unde vine și nici unde se duce apa, de un 

albastru deschis, caracteristic cerului din zilele geroase 

și senine ale iernii canadiene. Uscăturile de pe margine 

sunt galbene, dar nu e vorba de un galben mort, ci de 

unul latent, cu pete de verde în devenire, iar zăpada de 

pe ele e de un alb imaculat, pufos, aș spune chiar 

îngeresc, dacă n-aș cunoaște din proprie experiență acel 

frig intens care acompaniază culorile pictate și care-ți 

îngheață până și genele, nu numai respirația... 

Și totuși, această pictură a artistei Rodica Vinca din 

Montreal mă încălzește. Da. Încălzește. Și iată de ce: 

Montrealul, în care am ajuns într-o zi de ianuarie la 

minus 20 de grade, a fost pasul meu uriaș pe care l-am 

făcut spre o altă viață. Trecerea oceanului, cu avionul, s-

a făcut în șapte ore, traversarea mea, ca personalitate, 

din România în Canada, a avut nevoie de șapte ani. Iar 

trecerea am făcut-o conștient, cu efortul de a mă naște 

din nou, la o vârstă matură, în țara de adopție.  

N-am pierdut nicio clipă dragostea și atașamentul 

pentru natura României, 

dar acolo, în Montreal, zi 

de zi am încercat să-mi 

apropii natura. 

Atingeam copaci, 

garduri, flori, castane - 

toate diferite de cele din 

România, chiar dacă 

asemănătoare. Respiram 

aerul rece, mă plimbam 

pe străzile largi ale 

orașului, intram în 

librăriile franceze. Și așa 

am ajuns să iubesc 

Montrealul ca pe un al 

doilea oraș natal.  

Regăsesc în tablou, 

privindu-l, Montrealul, 

devenit, după ani de efort conștient, al meu. Dar viața 

merge înainte și, după 15 ani, am fost nevoită să mă mut 

la Toronto, unde totul e altfel.  

Farmecul tabloului însă nu se mărginește la Montreal: 

peisajul mă invită la o plimbare și dincolo de locul unde 
apa dispare, ca să văd ce se află după marginile apei și a 

întregului peisaj. Și mă întreb: dacă aș accepta tentația 

de a călători mai departe, în tablou, n-aș regăsi oare 

primul meu loc natal, cel în care teii și freziile 

răspândesc o mireasmă amețitoare, castanele, toamna, 

devin uriașe, plantele agățătoare și prietenoase de pe 

garduri cresc în voie, presărate cu flori portocalii de 

Cornul Piticului sau cu Zorele, rochițele mov care trăiesc 

Tabloul pictoriței Rodica Vinca 
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numai o zi? Și poate, continuându-mi călătoria, aș 

reîntâlni pajiști cu margarete din care poți împleti 

coronițe, maci printre spice, sau tulpinițe cu un butonel 

verde în vârf, din care, copil fiind, făceam, îndoindu-le 

rudimentarele mele prăștii... 

Cu acest peisaj de iarnă, pictorița Rodica Vinca, o 

talentată artistă a formelor și culorilor, mi-a dat ocazia 

să revizitez o întreagă lume trecută. Zi de zi, călătoria 

prin tablou cu ochii, inima și mintea provoacă trăiri care 

mă încălzesc, emoționează și rezonează cu nemărginita 

mea sete de frumos.  

 

Veronica Pavel Lerner 
 
 

Distincții    
Prea mic pentru un război atât de mare! 

Mircea Gheorghe 
 

Michel Houellebecq, după romanul său Soumission, 

publicat pe data de 7 ianuarie 2015, adică în aceeași zi 

cu atentatul terorist contra magazinului satiric Charlie 

Hebdo, a  trăit o vreme  sub pază polițienească. 

Apărut și în românește (Supunere, editura Humanitas) 

romanul este o ficțiune politică și descrie o Franță a 

anului 2022 care ajunge să fie condusă de un președinte 

musulman moderat, ajuns la putere în mod democratic, 

dar cu complicitatea unor partide politice oportuniste. 

Foarte repede, de la o pagină la alta – sau de la o zi la 

alta –, imaginea Franței se schimbă de la codul 

vestimentar al populației feminine la structura 

instituțională și laică a învățământului. 

Cartea a fost considerată de mulți ca fiind expresia unor 

sentimente islamofobe (înțelegând însă fobia nu ca ură, 

ci ca teamă) și scriitorul a fost acuzat că a intensificat 

tensiunile, produse în special de atentatul contra 

Charlie Hebdo și în general de toate evenimentele care 

aduc în prim-plan terorismul și fanatismul islamist. 

Michel Houellebecq face parte dintre scriitorii francezi 

cei mai citiți în lume, dar nu totdeauna pentru ce e mai 

inteligent și mai valabil în cărțile sale. Iar  cu 

Soumission, voga este departe de a fi justificată de 

valoarea romanului. Autorul încearcă să abordeze cu 

mijloacele pe care le are – ironie, autoderiziune, 

imaginație sulfuroasă, fluiditate stilistică – declinul și 

dispariția politică a civilizației occidentale, supusă 

presiunilor islamice de tot felul. Tema este imensă, dar 

în același timp înrudită cu altele apărute în contexte 

diferite. Eugen Ionescu în Rinocerii și Albert Camus în 

Ciuma sunt doar două exemple ilustre din același spațiu 

literar. Dar și Liviu Rebreanu, cu Răscoala, intră în 

aceeași subcategorie tematică: desfășurarea progresivă 

și tot mai acută a unei mari crize societale. 

Or, în cazul lui Soumission, care se ambiționează să 

reflecteze asupra unor procese complexe ce implică 

destinul unei civilizații-etalon și a zeci de milioane de 

oameni, arsenalul scriitorului este mult prea redus. Ar fi 

trebuit vitalitatea epopeică a lui Tolstoi din Război și 

pace, viziunea largă și melancolică a lui John Dos Passos 
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din Paralela 42, finețea analitică și răbdarea uriașă a lui 

Marcel Proust din În căutarea timpului pierdut ori 

capacitatea de a construi personaje de neuitat a lui 

Lawrence Durrell din Cvartetul din Alexandria. Michel 

Houellebecq ne oferă doar un antierou, un profesor de 

literatură la Sorbona pasionat de Huysmans, dezabuzat, 

timid, introvertit și obsedat sexual, care asistă fără 

tulburări sufletești ieșite din comun la instalarea 

culturii islamice în Franța. Se convertește el însuși la 

credința musulmană – asta e supunerea din titlu – când 

i se oferă avantaje pecuniare și mai ales perspectiva de 

a avea trei neveste studente! Toate celelalte personaje 

sunt simple apariții episodice, palide, superficiale și 

monocorde. E mult prea puțin, e chiar derizoriu. 

E însă ușor de înțeles voga romanului, sporită și de 

numeroasele interviuri în care autorul s-a  arătat cu 

adevărat provocator. Într-un context sensibil, tensionat 

la extrem de atentate teroriste și dominat de teamă, de 

incertitudini securitare și identitare și de  deplasări de 

mase umane, o simplă petardă muiată poate tulbura 

spiritele aidoma unei bombe adevărate. 

* 

Inegalitatea spirituală dintre oameni nu ar fi atât de 

bătătoare la ochi  dacă nu ar interveni autoiluzionarea 

care deformează raportul  lor cu realitatea.  Majoritatea 

oamenilor inteligenți și foarte inteligenți se cred mult 

mai dotați decât sunt și pun de cele mai multe ori 

eșecurile lor pe seama mărginirii și platitudinii 

celorlalți. În schimb,  succesele, când le au, le pun 

exclusiv pe seama lor și devin o sursă de mândrie 

inebranlabilă, care-i face să se simtă într-un grad și mai 

mare superiori celorlalți. 

 Și tot astfel, majoritatea oamenilor mai puțin dotați nu 

au sentimentul insuficienței lor și consideră  superbia 

celorlalți, a elitelor,  drept  o insolență nelegitimă  și 

jignitoare  Rezultă conflicte, separarea în tabere ostile și 

mutual  batjocoritoare sau, invers, o ignorare în care 

toți, de-valma se tolerează tacit și ostil,  cum tolerezi 

fenomenele naturale neplăcute pe care nu le poți 

modifica în sensul dorit.  

Măruntul paradox care se naște este că,  prin refuzul  de 

a-și acorda reciproc șansa unui dialog luminat și bazat 

pe empatie  și oamenii săraci spiritualicește, care nu 

înțeleg  de ce sunt  tratați cu lejeritate, și oamenii 

inteligenți care se cred superinteligenți, și oamenii 

superinteligenți care se cred geniali se apropie unii de 

alții, prin această obtuzitate, mai mult decât își 

imaginează. Omul e singurul animal care poate fi prost a 

spus de mult un filosof francez. Și rătăcind prin ziare, 

reviste, rețelele sociale, buletinele de știri, reportajele 

de televiziune, nu vom  întâlni pe nimeni care să  fie total 

imun în fața prostiei. Mintea noastră nu e un lac cu 

aceeași adâncime de la un mal la altul. 

* 

Un ins placid nu poate avea raporturi reflexive cu lumea. 

Căci gândirea este în primul rând pasiune. Placidul este 

un om de prisos pentru viața intelectuală din jurul lui , 

cât ar fi ea de modestă. Și de fapt, ceea ce distinge marile 

culturi dinamice și producătoare de idei fertile, în 

raport cu cele mici, inerte și importatoare de idei este 

ponderea  oamenilor placizi. În culturile mici ei dau 

tonul prin inerție, obtuzitate și stupiditate, în culturile 

mari ei sunt marginali, detestați, ori ridicoli. 

* 

Un om simplu poate avea prejudecăți, limite de gândire, 

zone de insensibilitate la problemele celorlalți, dar 

dincolo de toate, în marginile experienței și culturii sale, 

el are comportamente inteligente în cele mai multe 

împrejurări. Ca atare, cu un om simplu se poate 

comunica și conviețui cu folos dacă îi percepi 

dimensiunea reală și nu îi ceri să înțeleagă și să facă 

lucruri pe care nu are cum să le înțeleagă sau să le facă. 

Altfel stau lucrurile cu un prost dovedit. Prostul are 

totdeauna o fire complicată. Sufletul lui este 

distorsionat de complexe, caracterul îi este imprevizibil, 

mai ales când se ascunde sub un văl subțire de cultură. 

Prostul nu poate fi loial, sincer, modest, de bună-

credință, nu poate fi un partener bun în nicio situație 

omenească. El este funciar veleitar, conflictual, umil, 

lingușitor, laș, fudul, necinstit, meschin  într-un amestec 

în care deficiențele de ordin intelectual și moral sunt 

potențate, în egală măsură, și de prezența, și de absența 

indicilor de cultură.  

Proștii nu sunt niciodată oameni simpli. 

Simplu poate fi numit un om inteligent, lipsit  doar de 

mănunchiul de alteritați pe care le creează obișnuința 

de a frecventa, înțelege și  evalua alte experiențe, alte 

sentimente și alte valori decât cele curente, din vremea 

și din jurul lui. 
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* 

Într-o lume dominată de atâtea forme agresive de 

prostie, Svejk mânuiește perfect o armă redutabilă: 

logosul ce derutează, suspendă,  anulează contradicțiile 

și dezamorsează conflictele. Svejk trece dintr-un arest 

în altul, este anchetat, amenințat cu bătaia, târât în fața 

Curții Marțiale, pe pragul de a fi condamnat la moarte - 

din toate scapă „povestind”. „Tâmpeniile” sale, la 

început contrariază și apoi fascinează. Ele ajung un 

analgezic sau un fel de drog pentru cei supuși sistematic 

acțiunii lor insidioase. „Povestește-mi ceva Svejk”, îl 

roagă la un moment dat locotenentul Lukas. Și Svejk îi 

povestește, imperturbabil, o istorie lungă, foarte lungă, 

plină de digresiuni savuroase, până când locotenentul, 

smuls acum din starea sa depresivă, îl oprește cu 

brutalitate. 

Și totuși! 

Când și când, dincolo de masca bonomă și locvace, apare 

un alt Svejk: un Svejk ambiguu, sigur de sine, conștient 

de marele său talent de a-i "îmbrobodi" pe toți; un Svejk 

ironic și chiar batjocoritor când interlocutorul îl 

plictisește, nu știe să asculte sau nu-i pare capabil să 

asimileze mesajul tranchilizant al narațiunilor sale; un 

Svejk farsor redutabil (arestul de trei zile petrecut cu 

teteristul Marek, în tren, sub escortă), sau un Svejk dur 

și brutal. Dar partea aceasta a firii sale este reprimată și 

activă rămâne doar omenia. O omenie nesentimentală, 

pragmatică. 

Toți căprarii, locotenenții, generalii, feldmareșalii, toți 

camarazii săi de arme sunt, în comparație cu el, niște 

copii răzgâiați - prin onoruri, avere, putere - și proști. 

Impulsurile lor dezordonate și violente trebuie 

adormite cu povești."Bravul soldat Svejk" este o 

Șeherezadă trăind la începutul unui secol care avea să 

consemneze cele mai mari ticăloșii și absurdități, cele 

mai tragice triumfuri ale prostiei din istoria omenirii. 

 
 

 

Mircea Gheorghe 
 

Reflecții de lumină 
Milena Munteanu 

 

De abia ieșită din iureșul zilnic, din nebunia cu ceasul la 
mână, din alergatul pe scări să iau o îmbucătură înainte 

de meeting-ul următor, m-am recules în Săptămâna 

Mare… un lux rar, pe care puțini și-l mai îngăduie în 

zilele noastre. Eu nu sunt religioasă și de fapt, sunt 

străină de multe înțelesuri, needucată cum sunt în 

sensurile adânci ale credinței. 

Totuși, audiția lui „Erbarde dich, mein Gott”, din St. 

Matthew Passions de Bach a adus în prim plan 

suferințele lui Iisus, iar ruga sfâșietoare a Sfântului 

Petru, pe una dintre cele mai selecte pagini violonistice 

scrise vreodată (așa cum a spus Yehudi Menuhin), a 

adus aproape atmosfera patimilor și a căinței. 

Adunați în jurul unui ou de Paști, ne-am adus aminte de 
sărbătorile de acasă, atunci când credința era mare. Unii 

dintre noi își amintesc încă trecerea înspre și dinspre 

biserică, unde se împărțeau Păștile. Eu am în minte 

dealul Gruiului din Săliște, cu credincioșii înconjurând 

biserica, având lumânările aprinse în noapte … o 

imagine văzută de departe, în care doar dealul Gruiului 

scăpăra, iluminat de lumânările credincioșilor (sau 

poate de chiar lumina credinței lor)? 

Ne amintim hăinuțele noi pe care le aducea iepurașul, 

dar și anticipația cadourilor pe care ni le va dărui. Unii 

dintre noi își amintesc, cu mândrie, basca cea nouă, ce a 

fost imortalizată în poze, și ele, rare. Deși invizibili în 
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fotografie, erau și niște teniși noi, de abia primiți – teniși 

care, probabil, nu ne-ar mai încânta acum. Dar atunci 

totul părea un dar de la Dumnezeu, o împrospătare, o 

reînnoire a speranței, o iluminare în credință, o 

dimensiune pe care rar o găsim în lumea modernă. Era 

o împăcare, o pace, o bucurie dincolo de ceea ce se poate 

găsi îndeobște, mai ales când căutăm doar în material. 

Amintirile ne aduc înapoi icoana mamei ce postise 

patruzeci de zile, și probabil făcuse post negru în 

Săptămâna Mare. Ea își spălase copiii în ajun, să fie ca 

florile în ziua de Paști. Fusese la înviere, iar dimineața, 

după încă un drum la biserică, unde s-a dus să ia Paști, a 

ajuns ca în sfârșit să împartă bunătățile pe care le 

pregătise cu greu. Mai întâi, a dat copiilor din bucatele 

sale, ea fiind ultima să-și astâmpere foamea, cu care se 

obișnuise. 

Aveam mai puțin, dar în multe feluri aveam mai mult. 

Trăiam mai bogat, cu semnificație și înțeles. Cu dare de 

mulțumire. Și apoi, ne aveam unii pe alții, regăsiți în 

întâmpinarea primăverii și a speranței. 

„Hristos a înviat!”, salutul zilelor de Paști. „Adevărat a 

înviat!” - o repetiție menită probabil să nege orice 

îndoieli, ba chiar și o asigurare că fiecare individ face 

parte din ceva mult mai important decât el însuși. Uniți 

în iubirea lui Dumnezeu. Un ritm sincronizat ce e mai 

presus decât oricine, care se constituie într-un puls, un 

ritm al comunității sincronizat cu renașterea naturii. O 

dorință de a fi împreună, de a te identifica cu ceva 

dincolo de oricare dintre noi (oamenii), în care fiecare 

se îndumnezeia. Și astfel viața devenea mai plină de 

sensuri ce ne sunt tot mai străine, în graba noastră spre 

imediat, spre următorul gol material, într-o 

raționalitate dusă la extrem, în care nu mai găsim 

răgazul să celebrăm minunea de-a fi. Bucuria de-a trăi. 

Și-apoi, fără să vreau, îmi revine în minte, din perioada 

copilăriei mele, imaginea unui activist de partid care la 

urarea Pascală de „Hristos a înviat!” transmisă prin 

telefon, a răspuns grăbit, de la celălalt capăt al firului: 

„Adevărat, tovarăși, adevărat!” – gândind probabil că 

Partidul ascultă. Și poate o făcea. Atunci am învățat să 

ne simțim vinovați, ba chiar retrograzi, incorecți politic, 

mai ales când în balanță atârna ateismul predat de 

materialismul științific. Auto-cenzura impusă atunci 

continuă și azi, chiar și când spunem că există libertatea 

religiei. Jena însă funcționează, de frică să nu vexăm 

cumva pe cineva, deși cei cenzurați suntem chiar noi. 

Cu toate acestea, eu cred că avem o nevoie de înalt ce nu 

poate fi negată. O nevoie universală, chiar dacă e 

adresată diferit de diverse societăți. O nevoie de 

speranță. O dorință de renaștere. De curăție. De lumină 

lăuntrică revărsată și amplificată asupra lumii noastre, 

izvorâtă din iubire, primită și dăruită în egală măsură. 

 

 

 

 

Milena Munteanu 
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Convorbire cu Anca Ciupitu 
Rodica Vinca 

 

Rodica Vinca: E interesant și plăcut să te cunosc, în acest  

mod reușesc să înțeleg mai bine stilul creațiilor tale 

artistice. Suntem departe de țară, ne-am adaptat aici în 

patria care ne-a adoptat. Ce amintire  ai  care  te  face  să 

privești în urmă la România? 

Anca Ciupitu: O amintire? Cred că este un bagaj întreg. 

Aș spune chiar că jumătate din mine este acolo și 

această scindare reprezintă una din caracteristicile 

poziției de imigrant. 

R. V. Când ai început să 

pictezi, a fost cineva care te-

a încurajat? 

A. C. Da, eu consider că tatăl 

meu, care era un rafinat 

pictor, reprezintă prima 

mea referință în artă și de 

mic copil m-a învățat jocul 

de-a desenatul, mi-a 

furnizat primele ustensile 

de pictat și m-a încurajat 

mereu. 

R. V.  Când privești în trecut, 

activitatea ta artistică s-a 

conturat cumva în anumite 

etape specifice? 

A. C. Privind înapoi, pare un 

drum lung și plin de 

meandre, pe care l-am 

urmat cumva într-un mod 

instinctiv, fără a-mi 

propune în mod specific să 

devin artist. De altfel, am 

urmat o școlarizare în 

domeniul ingineriei. Este mai mult faptul că am avut 

dintotdeauna o atracție pentru lucrul manual, astfel că 

am desfășurat de-a lungul timpului multe activități 

artistice și am frecventat constant cercurile de artiști 

printre care mă simțeam în elementul meu. Într-un 

cuvânt, aș spune că arta este modul meu de a exista, în 

sensul că face parte din firescul realității mele. 

R. V. Tehnica și stilul folosit  trebuie să reflecteze 

anumite stări, emoții. Care este stilul și tehnica   

preferată ? 

A. C. Dacă vorbim de emoții, cred că nu sunt singura care 

a ajuns la concluzia că arta poate fi privită ca o terapie 

și fără să ne dăm seama, ea rezolvă într-un mod subtil 

situații  și stări cu care ne confruntăm de-a lungul vieții. 

Cât despre stil, consider că pur și simplu m-am lăsat 

condusă de practica constantă, experimentul că joc și 

studiul pictorilor cu care 

simt că rezonez. Găsesc că 

ceea ce numim stil, este o 

componentă vie a practicii 

artistice, în continuă 

transformare. Lucrez cu 

predilecție în ulei și nu 

folosesc pensula aproape 

deloc. Mă servesc de 

spatulă, care am impresia că 

mi se potrivește mai bine. 

R. V. Ce  mesaj vrea să spună 

arta ta privitorului? 

A. C. Cred că artele vizuale 

reprezintă un limbaj de 

comunicare la un nivel 

subliminal, care se 

adresează direct inimii, iar 

lectura se face la nivelul 

ochiului. Este un proces 

complex și nu pretind a 

deține înțelegerea acestui 

fenomen pe de-a întregul, 

însă ceea ce am observat, 

este că prin contemplare 

repetată, o operă de artă poate în anumite condiții să 

înceapă să-și dezvăluie misterul în fața privitorului și 

atunci se creează un fel de conexiune în urma căreia 

începi să înțelegi și să iubești în același timp lucrarea. 
De aceea, eu cred că mesajul artistic nu se poate 

verbaliza, el se trăiește. Același lucru se întâmplă și cu 

muzica sau dansul, spre exemplu. Cum ai putea explica 

cuiva muzica lui Chopin? 

Pălăria roșie, pictură în ulei 
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R. V. Ai imigrat, ai părăsit  patria mamă, dar te-ai 

remarcat aici în  țara de adopție, Canada și-ai  devenit o 

artistă cunoscută. A fost un parcurs dificil? 

A.C. Este cunoscut de toată lumea că drumul artistului 

este presărat cu rejecții și sunt puțini cei, chiar dintre 

marii artiști, care au reușit să-și găsească împlinirea în 

timpul vieții. E greu să se mai poată adăuga ceva acestei 

axiome. Totuși, nu vreau să trecem peste acest subiect 

fără a sublinia aportul unor persoane si instituții din 

comunitatea română care ajută mult la vizibilitatea 

artiștilor, cum este spre exemplu ziarul Accent Montreal, 

care cu multă bunăvoință publică frecvent articole 

despre artiștii din comunitate și am avut deosebita 

plăcere sa fiu intervievată adeseori și să citesc articole 

încurajatoare semnate de 

Eva Halus și Simona 

Pogonat. De asemenea, 

mulți iubitori de artă au 

avut gentilețea să mă 

susțină pe acest drum și le 

datorez mulțumirile cele 

mai profunde. 

R. V.  În  stilul și tehnica lu-

crărilor tale probabil te in-

spiră anumiți artiști. Bănu-

iesc că  ai idolii tăi în arta 

care se reflectă în lucrările  

tale. Unii artiști preferă un 

stil propriu, inconfundabil, 

deloc influențat de alte sti-

luri.  Cum reușești această 

performanță de a te re-

marca și a fi inconfunda-

bilă? 

A. C. Gândesc despre mine că sunt un artist de tip 

intuitiv și ceea ce caut este autenticitatea. Dar cu 

siguranță, mă las mereu influențată de toți maeștrii pe 

care îi descopăr și admir. Lista este prea lungă ca să-i 

pot cuprinde pe toți. În fond, toți artiștii îi copiază într-

un fel pe precursori, numai că fiecare își exprimă 

propriile calități, emoții, tehnică, viziune și de aceea 

fiecare artist are în final propria lui semnătură. 

R. V.   În acest  parcurs  artistic în  Canada, probabil  ai  

un segment anume de  iubitori de artă cărora ai reușit 

sa le atragi  atenția. Cum se vând lucrările tale? 

A. C. Iată un subiect greu și chiar delicat aș spune, cu 

care se confruntă orice artist. Desigur că sunt mulți cei 

care au ales să mă încurajeze sub diverse forme de-a 

lungul parcursului meu artistic și le sunt profund 

recunoscătoare. În lumea modernă, există această 

tendință ca artistul să funcționeze și ca galerist. În ceea 

ce mă privește, această latură este mai puțin dezvoltată 

și de aceea trebuie să mă conformez consecințelor. Îmi 

face mare plăcere însă, când lucrările mele au șansa să 

poposească în casa unui iubitor de artă și sper ca ele să 

poată livra prin prezența lor mesajul de conectare 

subtilă cu profunzimile eului nostru. 

R. V. Încercând  să-ți înțeleg arta și ce reprezintă  pictura  

pentru artista Anca Ciupitu, sunt  convinsă că aduci un 

aport sensibil, emoțional 

considerabil  în lucrările 

tale,  ca fiecare artist  

veritabil. La ce apelezi în 

momentul în care  șevaletul 

te cheamă?  La amintiri, 

impresii, anumite trăiri? 

A. C. Da, aceasta este într-

adevăr o temă interesantă 

de discutat și ai dreptate, 

este ca o chemare, un fel de 

dialog interior. Eu pornesc 

în lucrările mele de cele mai 

multe ori de la propriile 

mele fotografii și după ce 

mi-am fixat subiectul și în 

linii mari compoziția, încep 

o oarecare alunecare spre o 

stare în care mâna și ochiul 

pornesc o comunicare parcă 

fără știrea mea, culoarea nu 

urmărește în mod necesar realitatea, tușa se prezintă 

dezordonată. De aproape nu înțeleg mai nimic din ce fac. 
Mă opresc, mă depărtez, privesc și atunci încep să apară 

posibile direcții pentru a continua și tot așa până când 

simt că am spus ce am avut de spus pentru acea lucrare. 

Aș sublinia faptul că lucrez mult timp la o pânza și am 

multe perioade de pauză, analiză, reluare, modificare. 

Astfel, sunt multe straturi de gânduri, emoții și textură 

într-un tablou și ele nu pot fi lecturate la o privire 

fugitivă. Arta trebuie îmblânzită. 

Tablou cu copaci, pictură în ulei 
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R. V. Care consideri că este impactul și semnificația 

lucrărilor tale pentru iubitorii de artă cărora te-ai 

adresat  ? 

A. C. Am impresia că apreciem o lucrare de artă în 

măsura în care ea rezonează cu stările noastre intime. 

Spre deosebire de afiș, care este conceput în spiritul de 

a livra informația într-o secundă în timpul defilării 

noastre rapide prin fața lui, un tablou din contră, are 

nevoie să-ți petreci mult timp în preajma lui pentru a i 

se dezvălui frumusețea și a conduce astfel privitorul 

spre un fel de introspecție, meditație, o stare de 

intimitate în care te regăsești pe tine însuți. Consider că 

atunci când privitorul se oprește în fața uneia dintre 

lucrările mele spre analiză, treaba mea este terminată, 

mesajul livrat și lucrarea devine independentă. 

R. V. Cum crezi că este apreciat demersul tău artistic? 

A. C. Pentru mine, arta, spre deosebire de știință, nu are 

rigiditatea și rigoarea teoremelor matematice, de aceea 

latinii au ajuns la concluzia că „gusturile nu se discută”. 

Un tablou poate fi înțeles la mai multe niveluri, așa 

precum povestea spusă de bunic nepotului, îi dezvăluie 

fiecăruia alte înțelesuri. În fond, arta nu este despre 

reproducerea unui peisaj sau execuția unui portret, 

acesta este doar pretextul pentru ca privitorul să poată 

accesa acel nivel delicat de conexiune cu propriile 

amintiri, emoții, trăiri. Eu așa aș dori să fie percepută 

pictura mea, ca un traductor al unor planuri subtile ale 

existenței, la care avem acces în momentele de 

împăcare cu noi și cu tot ce ne înconjoară. 

R. V. Îți amintești un moment special, hazliu,  din cariera 

ta de artist sau  din momentul în care ai început sa 

pictezi? 

A. C. Păstrez încă în memorie acea zi când, în clasa întâi, 

ni s-a dat ca temă să desenăm o fabrică. Bineînțeles că 

după câteva încercări dezastruoase, am apelat la tata, 

care m-a ajutat consistent. Foarte mândră, am apărut a 

doua zi la școală cu  cea mai frumoasă fabrică pusă pe 
hârtie. Îmi amintesc și azi coșul roșu din cărămidă în 

acord cu verdele copacilor care echilibrau tabloul. 

Profesorul însă, nu a apreciat deloc lucrarea și mi-a 

oferit nota 7 pe motiv că am fost ajutată. Mare mi-a fost 

dezamăgirea că opera delicată a tatei a fost ignorată. 

R. V. Planuri de viitor, în condițiile actuale, pentru 

promovarea artei  tale  aici la Montreal și pretutindeni? 

A. C. Nu cred că mai sunt la vârsta ambițiilor și de aceea 

mă las dusă de plăcerea picturii și artei sub toate 

formele, cu credința că cel mai mare câștig este imersia 

în culoare și descifrarea acelui mesaj încriptat în spatele 

gestului artistic, adică pornit din inimă. În același timp, 

orice prilej de a-mi expune lucrările îmi procură multă 

plăcere și mă bucur de orice expoziție, articol, ocazie de 

a mă întâlni cu arta. Pictura trebuie admirată ca să 

existe altfel, rămâne la nivel de gând nerostit... 

R. V.  A fost o încântare să  conversăm despre arta  ta, 

despre emoții și culori. Îți doresc succes în tot ceea ce 

culoarea și penelul te ajută să atingi sufletele celor care 

admiră arta ta. 

A.C. Mulțumesc, Rodica pentru acest frumos interviu și 

întrebări incitante, mai ales că a fost inițiat de o pictoriță 

ca tine, pe care o admir mult, cu un parcurs artistic atât 

de spectaculos și o etalare de talent atât de consistentă. 

Aș dori să avem ocazia să expunem umăr la umăr și cu 

alți pictori din comunitate, spre înflorirea artei 

românești pe meleaguri canadiene. 

 

 
 
 

 

Rodica Vinca 
Artist plastic 
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Pe mal de gând 
Carmen Ileana Ionescu 

 

Pe când zgomotul mașinilor se stinge în timpanele 

nopții, iar țigareta își dă ultimul suflu, când stelele se 

cuibăresc în amintirile uitate, cu toate că simt nevoia să 

țipe, ne trebuie doar o bancă și o ureche pentru a ne auzi 

vorbind.  

Și atunci, doar scândurile băncii simt greutatea 

cuvintelor, simt bătaia inimii care cere și vrea, uitând că 

e la dietă.  

Și-apoi, graba și îmbrățișarea și strângerea și sărutul pe 

obraz. 

Mi-ai cerut batista pentru lacrimile lui! Nu pentru ale 

tale, nu pentru ale mele. Doar pentru ale lui. Dar nu ți-

am dat-o, pentru că tu-mi dai firul de borangic. Iar mie 

mi-e de ajuns. 

Mi-a intrat un grăunte de nisip în ochi. În ochiul de la 

ciorap. Și eu care crezusem ca mă rodeau pantofii… Cu 

un ac, ai înțepat bășica, iar din ea a țâșnit zgomotul 

pașilor mei. Mi-ai dus piciorul la urechea ta stângă, 

precum ai pune o cochilie, pentru a-mi asculta mai bine 

mersul. Dar nu mai era decât un ecou îndepărtat. Nimic 

în plus. 

Iar am crezut c-o să călătorim împreună. Dar eu 

plecasem înaintea ta. Eram deja la ceasul de la 

Universitate pe când tu, abia te trezeai. Se dăduse ora 

înainte și nu ai știut. Am stat acolo, până am plecat. Când 

m-am întors, ceasul de pe noptieră stătuse la ora la care 

trebuia să vii.  

Miroase perna a tine. Miroase a stătut. Ar trebui să 

deschid fereastra. Am dat inelul cu safire! Nu mai e nici 

al meu, nici al tău. Odată cu el am dat speranța. Venise 

vremea să mă întorc acasă. Și cum timpul stătuse în loc, 

am schimbat tablourile între ele și am aruncat crema de 

ras. Periuța de dinți am păstrat-o ca să-mi amintească 

de nopțile în care n-ai dormit niciodată cu mine. 

Nu știu cum, dar robinetul de apă rece s-a defectat. Am 

încercat să-i schimb garnitura, dar în schimb am greșit 

și am înlocuit unul cu celălalt. Așa că în loc de apă rece, 

am apă caldă. Este mai bine așa, căci a venit toamna și 

mi-e frig. 

Nu știi niciodată unde se înfundă drumul din fața ta. 

Speri mereu că se duce la nesfârșit, așa lin precum un 

izvor de munte ce-i dus la vale de deal. Crezi că niciodată 

nu vei întâlni în cale bolovani. Doar că valea e plină de 

surprize! Și pe când te aștepți mai puțin, te trezești că 

devii trup cu trupul unui râu mai mare și mai adânc. Și 

tot la vale te duci! Apoi, pe nepusă masă, râul te aruncă 

în fluviu, iar de acolo te sfârșești în ocean.  

Ce s-a întâmplat cu tine? Unde ești?  Mai poți ieși? 

S-a inundat cada cu flori de mărgăritar. Curg de-a valma 

peste gura căzii și se duc înspre holul dintre dormitoare. 

La dreapta e patul meu. La stânga e patul tău. Căci 

dormim separați, precum regii și reginele. Adică eu aici 

și tu… Unde ziceai că dormi tu? Mirosul lor împute, da, 

împute coridorul și simt pereții cum se apropie unul de 

altul, sufocându-mă. Dar am luat foarfeca și în loc să le 

tai rădăcinile, mi-am tăiat părul. Și pereții s-au 

preschimbat în voal! 

Racul merge doar înapoi. Că-i place sau nu, el tot 

încearcă să avanseze, dar Creatorul nu a pus în genele 

lui mersul înainte! Se tot chinuie să-și dea nisipul din 

ochi cu spuma unui val, dar acesta îl aruncă iar pe plaja 

care-l pârjolește. Și o ia iarăși de la capăt. În neștiința lui, 

crede că merge înainte și încearcă din nou. Succes! 

Cearceafuri murdare. Murdare de noi. Și mototolite de 

minciuni. Sau de adevăruri? Tu știi. Am dat muzica la 

maxim și zgârii cu unghiile tapetul, căci și ăsta e murdar. 

Ca și cearceafurile. Știi… erau alea bune, de la mama! 

Beau un gin sec și-mi șterg fardul de pe față. Măi, sunt 

chiar frumoasă! 

Sărută-mi rujul. E cel pe care-l port doar vara când merg 

la agățat. La agățat bucurii. M-am atârnat de brațul unui 

marinar și am simțit sarea și spuma. Purtam rochia aia 

albă care-ți plăcea ție. Dar a sfâșiat-o un câine și am 

făcut din  ea o parașută pentru ca să simt și vântul. Și 

atunci am luat de braț un aviator. 

Sărută-mi rujul cât îl mai am încă pe buze, căci uite, vine 
toamna și o să-ți fie frică singur, iar atunci, o să-l port pe 

ăsta nou, doar că ăsta e de marcă și costă prea scump și 

n-o să te las să mă săruți.  
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Mi-am făcut un tatuaj pe coapsa stângă. Vrei să-l vezi? 

Haide, spune da! Știu că mori de curiozitate! Doar că, 

pentru a-mi ridica tu fusta, acum, va trebuie să plătești. 

Crezi că mai sunt cea de pe vremea când citeai în 

lacrimile mele? Ți-am spus în mii de feluri că o să mă 

vrei înapoi, doar că n-ai crezut! O văd în mâinile tale 

care se frământă acum și în balele care ți se scurg 

lacome pe pragul meu. Doar că ușa e închisă. Dar, ca să 

vezi ce fată bună sunt, te las să te uiți pe vizor. Uite! Ai 

văzut tatuajul?   

Se-nchină azi la mâine, doar că eu dansez singură. Mai 

ții minte cum închinam paharul pentru noi doi? Și ne 

mai priveam și în ochi! Ce să-ți spun! Acum se închină 

paharul la mine. Și vinul roșu îmi curge pe picioare și-

mi pătează ciorapii de nailon. Am făcut cerc din 

lumânări și m-am așezat goală în mijlocul lor. Le-am 

așezat pe covorul turcesc, ăla cu miros de mucegai. O să-

l arunc mâine. Nu cumva mâine este azi? 

Mi-am mai dat o șansă și, cu ultimele puteri, am adunat 

toată Stima din dulap și am așezat-o, unde i se cuvine, 

pe raftul de sus. Acum mă uit la mine cu alți ochi.  Căci 

de unde se tot scuturau frunzele pe strada mea, acum 

îmi curg din tavan doar liane grele de verde. S-au dus 

zilele când soarele se năștea negru și mă lingeau zorile 

pe la ochi de fereastră. Și cum nu mai aveam decât o 

șansă, nu pot decât să-ți mulțumesc pentru plecarea 

mișelească. În ce lună era asta? 

Ar trebui sa fie ilegal ca tu să fi pe același balansoar cu 

mine în timp ce porți costum Hugo Boss, iar eu doar 

blugi si teniși. La început totul a fost un dezechilibru 

total, dar apoi mi-ai promis eternitatea și mi-ai vândut 

promisiuni în poleială aurie pe care le atârnaseși în 

pomul de Crăciun. Și cum nu mai aveam beculețe 

electrice, ai pus suporturi cu lumânări și le-ai dat foc. 

Până și hârtia albastră din geam a ars! Ar trebui să fie 

ilegal ca tu să mănânci ciocolata din poleiala aurie și să 

lași resturile atârnate de ața roșie. Ar trebui să fie ilegal! 

Ar fi strigat la tine și cioburile farfuriilor pe care le-am 

trântit pe gresia albastră, dar n-au făcut-o! Au rămas 

acolo, uimite de decizia mea de a le distruge! Nici ele nu 

te-nțelegeau. Stăteau liniștite în așteptarea măturii și a 

lacrimilor mele. Și cu mâinile însângerate de vorbele 

tale, am privit înapoi și nu mai era nici un ciob de strâns. 

Așteptam să vină clipa în care să ne cerem iertare 

pentru cât de mult ne uram dragostea. Așteptam să îmi 

săruți iar degetele picioarelor pentru că mi-era frig. 

Doar că tu puseseși cheile pe masă și lăsaseși ușa de la 

intrare deschisă la perete. Și ce vânt se făcuse… 

S-a urcat cu greu soarele pe cer, după ce mi-a părăsit 

sufletul. Concertul dimineții începuse, dar nu-l auzea 

nimeni. Cu capul sub perna amintirilor rele, m-am 

sufocat în propria-mi respirație și am alergat după aer. 

O durere fizică spărgea geamul realității, în timp ce 

perna de alături rămânea iarăși neatinsă. 

Striga cineva în casă și nu știam cine. Era liniștea! 

Privește-ți fotografiile cu atenție, gândește-ți gândurile 

trecute prin minte cu obiectivitate, cântărește-ți 

atitudinea cu ochii deschiși ai realității, vezi ce fapte ai 

făcut și vei rămâne uimit să afli câte personalități 

ascunzi cu adevărat. Nu-i așa că de unele dintre ele ai și 

uitat? Câte sunt neghină și câte sunt pulbere de aur? 

Rugându-mă să mă iubești e ca și cum aș cere vântului 

să nu mai bată! 

Te jucai de-a baba-oarba cu iubirea noastră. Acum erai 

acolo, acum nu mai erai. Și, așa legată la ochi cum eram, 

alergam bezmetică să prind săruturile, îmbrățișările, 

zâmbetele, pielea ta pe pielea mea, până ce, de atâta 

alergat, ți-au obosit până și minciunile și ai lăsat jocul 

baltă.  

M-ai băgat în cadă, așa, cu tot cu hainele. Eram 

îmbrăcată. Și îmi închideai ochii ca să nu văd realitatea. 

Ai început să-mi speli părul, apăsându-mi țeasta cu 

degetele tale puternice. Dar apoi ai scos dopul și mi s-a 

făcut frig. Mi-ai spus să aștept. Și am așteptat. Când am 

deschis ochii, nu mai erai acolo. Doar frigul și 

întunecimea băii îmi mai țineau companie. Și Asaf 

Avidan.  

Azi în parc, a trecut pe lângă mine un copil cu un zmeu. 

Încerca să-l ridice de la pământ și nu reușea. Am prins 

coada zmeului și am alergat în spatele puștiului și uite-

așa, m-am trezit zburând.  

Nu te pune cu mine! Ai să pierzi! Nu, nu de mine e vorba, 
căci pentru tine sunt doar un moft. Doar că în final, ți se 

va sparge sufletul de durerea faptului că nu-ți vei mai 

putea permite acest moft. Și atunci, doar negrul nopților 

și tăcerea stelelor îți vor mai fi alături.  

Dorințele mele? Ce fantezii… Fuste colorate atârnate pe 

frânghia vieții! Soli de iubire în negura prafului ridicat 
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de grenade! Fă pace cu tine și citește în ele, precum ai 

citi în zațul de pe fundul cănii! 

Ar trebui să nu aud tic-tac-ul ceasului verde din perete. 

Dar se pare că era prea liniște la mine în casă. Și atunci 

am deschis fereastra dinspre strada mare. Deodată, au 

intrat prin ea fluturi, păsări, albine, gărgărițe, frunze 

luate de vânt, un vers, ceva miros de pește prăjit și chiar 

și o melodie indiană venită de prin vecini. Doar muștele 

verzi au rămas afară. 

 

 

 

 
 

Carmen Ileana Ionescu 
 

 

Petre Ioan Crețu: Versuri 
Petre Ioan Creţu 

 

 

ROATA DIN SUFLET  

 

în sufletul meu este o roată 

încă dinainte de a mă naște 

a avut-o și bunicul 

se pare că 

stră-străbunicul a purtat-o 

pentru prima dată 

era un fel de roată de rezervă 

ori de câte ori se rupea roata la căruță 

se dădea în spate pe furiș 

și scotea pe sub piele 

roata cea bună 

îi era rușine să nu-l vadă careva 

și să râdă 

să zică uite ce i-a crescut lui ăsta în suflet 

o roată, 

de parcă nu putea să-i crească 

o damigeană cu țuică 

sau o nevastă frumoasă 

stră-străbunica 

nu era o femeie arătoasă 

dar era bună la suflet și harnică 

ca un făcut toate nevestele bărbaților 

din neamul meu au fost urâte 

dar femei blânde și la locul lor 

iar copiii lor semănau cu bărbații 

copii frumoși 

 

de curând am fost la doctor 

mă durea singurătatea să mor 

i-am spus că am 

din strămoși o roată 

în suflet 

că tot crește 

și nu știu ce să mă fac 

bineînțeles că nu m-a crezut 

m-a internat cu forța 

m-a legat cu feșe de pat 

mi-a făcut tot felul de raze 

injecții filme și tomograf 

și mi-a zis că am cancer 

o tumoare uriașă 

undeva în zona de sub coaste 

i-am spus că e roata 

și că bunii mei o scoteau la horă 

o plimbau prin curte 
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și ea roata era mereu tânără 

plină de viață 

și că eu am uitat cuvintele cheie 

și n-am mai putut să-i arăt lumea 

să-i mângâi spițele obada 

cine știe poate o fi murit de atâta singurătate 

așa că scoate-o doctore 

și hai să o îngropăm cât mai repede 

sub un cireș turmentat 

că e lună plină și e mare păcat 

 

ÎN CARE DOI CĂLUGĂRI BEȚI 

 

în care doi călugări beți 

întru adormirea îngerilor pribegi 

se trag de bărbi pe stradă 

în apropierea școlii centrale de fete 

unde se fabrică cu spor 

femei isterice 

adio tovarăși apuc să șoptesc 

astmatic apoi tușesc 

 

în camera mea 

s-a deschis o poartă stelară 

o îmbinare de mai multe linii 

și un punct 

mai era o masă de lemn 

o mașină de scris olivetti 

lângă o sticlă cu vin 

 

în fața ferestrei 

tot timpul e un scaun pitic 

pe el stăteam când vorbeam 

ceasuri întregi 

cu îngerii rătăciți din alt timp 

tocmai pe strada principală 

în dreptul școlii de fete 

vopsită în fel și chip 

 

de fiecare dată luam 

sticla cu vin 

pe care o goleam cu înghițituri 

încete și mici 

și dintr-odată mă luminam 

mai întâi scânteiam 

ca o gâză 

electrocutată de bec 

apoi mă înălțam 

chiar deasupra casei mele 

pe care o uram 

fără să știu 

 

cum îți spuneam 

vreau să-ți povestesc 

despre seara 

în care doi călugări beți 

hărăziți de Dumnezeu și cer 

se trăgeau de bărbi 

în fața casei mele 

și cum nu înțeleg 

de ce nu mai pot 

să-ți scriu poeme lungi 

 

știu doar 

că pe amândoi 

ne locuiesc tot felul de himere 

de amintiri bolnăvicioase 

de stafii multicolore 

de roți de leviere 

de cauciucuri mov la gât cu lavaliere 

roz roz roz 

și nu pot să nu-mi amintesc 

cum ni se urcau nopțile în suflet 

sau cum ne înecam 

furioși 

la braț cu două valve adultere 

 

 

Petre Ioan Creţu   
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Din volumul „Șoaptele nemuririi“,  
Editura Orfeu,  2013 

Cătălina Stroe 
 

CONTROLUL este de genul... feminin! 

- umoristică – 

 

Controlul, un substantiv neutru în gramatică, pare a fi, 

în practică, de genul FEMININ. Femeia ține cont de... 

orice! În control, ceea ce contează este înregistrarea 

„intrărilor“ și a „ieșirilor“, rulajul. Bărbatul... spune 

povești!  

În familia ancestrală, bărbatul pleca la vânătoare o zi, 

două, poate mai multe zile și se întorcea acasă cu 

vânatul, carnea care asigura necesarul de proteine al 

celor dragi. 

Femeia se învârtea pe lângă DOMICILIUL familial unde 

se ocupa de copii și avea grijă să nu se stingă 

„nenorocitul ăla de foc“ care îi căzuse pe cap ca o 

îndatorire în plus, de nu mai putea dormi liniștită 

noaptea. 

Timpul a trecut, lumea a evoluat, dar anumite obiceiuri 

ale bărbaților au rămas neschimbate în privința 

intrărilor și ieșirilor din domiciliul familial, adică 

plecatul la vânătoare și pescuit. 

Bărbații au suferit schimbări hormonale importante 

devenind mai puțin agresivi, mai miloși și mai sensibili 

la prezențe „din alte lumi“. 

Prin păduri au început să aibă viziuni ciudate cu zâne ca 

din povești care alergau ca niște căprioare și îi 

ademeneau prin hățișuri, vai de capul lor, că abia mai 

găseau drumul spre casă. 

La pescuit se trezeau în plase cu niște frumuseți de 

sirene pe care nici nu îi lăsa sufletul să le omoare, nici 

nu le puteau duce acasă, că nu aveau încă piscine și nici 

după ele nu îndrăzneau să se ducă în adâncuri, cu toate 

invitațiile ademenitoare ale acestora. 

Erau timpurile când afurisita de CONȘTIINȚĂ începuse 

să le tulbure MINTEA și, ca un clopoțel care dă trezirea, 

să le aducă aminte de nevastă, copii și alte 

responsabilități sociale. Cu cât vremurile se 

modernizau, cu atât viața bărbaților devenea din ce în 

ce mai grea! 

Dezvoltarea spirituală le-a adus numai suferință pentru 

că au început să-și dea seama cu câți demoni aveau de 

luptat. Aceștia îi târau câteodată în alte dimensiuni, în 

alt timp, în alt spațiu și când se întorceau acasă, aproape 
de nerecunoscut, nici nu mai știau cine le făcea scandal, 

CONȘTIINȚA sau NEVASTA.  

În aceste timpuri s-au scris celebrele cântece lăutărești, 

pentru cei însurați si cântecele de haiducie pentru cei 

„fără CONȘTIINȚĂ și fără NEVESTE“, care furau de la 

bogați și dădeau săracilor. 

„Frunză verde, foaie lată,  

La Ciolpani, la Crucea ’naltă, 

La Marița sprâncenată, 

Bat-o Dumnezeu s-o bată! 

 

Vine om cu patru boi, 

Dimineața înjugă doi. 

Vine și unul călare, 

Pleacă cu șaua’n spinare! 

 

Of, ce dor, ce chin, ce jale, 

Pe la poarta dumitale!“  

 

Ca și cântecul lăutăresc, cântecul de haiducie oferă și el 

prețioase informații, economico-financiare, despre 

acele vremuri: 

 

„Prin poiana Bradului, 

Trece mama Radului 

Din ochi negri lăcrimând 

Și de Radu întrebând, 

Radu mamii, Radule! 

 

N-ați văzut pe Radu mamii? 

L-am văzut la crâșma Stanii, 

Unde-și beau drumeții banii 

Și haiducii gologanii! 
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Morala: cu sau fără CONȘTIINȚĂ, toți ieșeau păgubiți 

din pădurea „IELELOR“. Deci, situația a început să 

devină critică, clară și alarmantă! 

Femeia NEVASTĂ, a cărei CONȘTIINȚĂ îi luminase și ei 

mintea, că doar trăia în aceeași epocă, a făcut un BILANȚ 

și a constatat că din CONTUL familial, veniturile din 

vânat și pescuit dispăreau fără urmă, ca într-o acțiune 

modernă de spălare a banilor. 

În consecință, a stabilit că necesarul de proteine era 

asigurat de animalele de lângă casă, între timp 

DOMESTICITE și cum moda, în alimentație, se îndrepta 

spre consumul de vegetale, a decis ca BĂRBATUL să-și 

pună în cui „pușca și cureaua lată“, vorba cântecului și 

să se apuce de agricultură, în noua perioadă istorică 

numită ȚĂRANUL E PE CÂMP! 

Pentru că în agricultură, între muncă și rezultatul ei, 

adică „pâinea cea de toate zilele“, decalajul este mai 

mare decât în activitățile trecute, pescuit și vânătoare, 

femeia a preluat sarcina de a asigura hrana zilnică a 

bărbatului, obicei care s-a perpetuat până în ziua de azi, 

dovadă fiind expresia: haide, ai pus și tu masa aia o 

dată?! 

Deci, FEMEIA a făcut primul PAS INTELIGENT în 

acțiunea de preluare MONDIALĂ A CONTROLULUI 

ALIMENTAȚIEI, limitând astfel LIBERTATEA de 

circulație a bărbatului prin dependența sa de OALA DE 

MÂNCARE de acasă. 

Rolul său de vânător și pescar, devenind doar o acțiune 

facultativă de vacanță, plecările BĂRBATULUI la o 

distanță mai mare de o zi, față de casă, au devenit ținta 

unui CONTROL RIGUROS din partea nevestei, devenită 

între timp expertă în planificare și strategii alimentare 

pe termen lung. 

Dar, totul s-a rezolvat într-un mod neașteptat prin 

apariția TELEVIZORULUI și scumpirea exagerată a 

benzinei, eveniment care a țintuit BĂRBATUL pe 

canapea, până în zilele noastre, spre satisfacția soției, 

fericită deținătoare a controlului asupra familiei, chiar 

dacă telecomanda se află în mâna BĂRBATULUI. 

Aparențele înșală uneori! Dar să nu uităm că, în 

desfășurarea istorică a faptelor, FORȚELE OBSCURE 

care au deposedat pe bărbații imprudenți de mijloacele 

importante de trai, adică „boii, calul și gologanii“, 

păgubind astfel și familiile adiacente, și-au diversificat 

și ele afacerile. 

Ele, lelițele cârciumărese, au devenit fericite posesoare 

de supermarketuri și acționare la Bănci, păstrând astfel 

în actualitate șlagărul la modă: 

 

„Of, ce dor, ce chin, ce jale, 

Pe la POARTA dumitale!“ 

 

Folosind metodele ancestrale de stimulare a dorințelor 

sexului slab, adică BĂRBAȚII, ele au profitat de criza 

economică, atacând nu doar economiile, dar chiar și 

locuințele familiale ale acestora. 

Jocul de seducție continuă și s-a transformat într-o luptă 

la vedere. 

Bărbatul, OM AL PĂMÂNTULUI, a devenit ținta unui tir 

încrucișat! 

Femeia, o eternă poveste! 

FEMEI...FeMei...F.M.I...! 

Controlul mondial este de genul... feminin! 

Dar PUTEREA? O putere....două puteri... 

 

Ce PROGRAM ai astăzi? 

- NEAMURI și NUMERE – 

 

Când se întâmplă să te rătăcești, din NEATENȚIE, adică 
ai ratat un reper important sau să te rătăcești din LIPSA 

unor informații corecte și complete, privind adresa, 

ATUNCI te enervezi că „ai pierdut TIMPUL“ sau te simți 

inconfortabil că „te-ai pierdut chiar tu“ și ai senzația că 

ești „pe altă lume“. Singurul lucru bun pe care poți să îl 

faci este să te oprești și să iei o hotărâre. 

Dacă ești presat de timp, pentru o întâlnire importantă, 

cel mai bine este să te întorci la locul de plecare și să 

verifici informația. Dacă ești deja rătăcit este bine să 

cauți informații în locul în care te afli. Dacă nu ești 

presat de timp, poți încerca experiența tatonărilor, a 

încercărilor repetate, poate vei avea noroc să găsești ce 

cauți. 

Nu te mai gândi la GOOGLE pentru că acest GEOLOG – 

citit amestecat – nu și-a băgat nasul chiar peste tot, cu 

toate că se luptă pentru CONTROLUL MONDIAL. 
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În zona linear ORIZONTALĂ ai mai multe șanse, să te 

descurci repede, decât în zona aflată pe VERTICALĂ. De 

exemplu, la sat, străzile nu au NUME și casele nu au 

NUMERE, dar orice BABĂ ieșită în cale îți poate spune 

unde stă alde MOCANU, alde MORARU sau 

ALDE‘BARAN! Dar, orice informație obținută se plătește 

cu o altă informație, ca schimbul să fie corect. Așa că, din 

politețe, trebuie să răspunzi la un set întreg de întrebări, 

să-ți dai coordonatele: 

- De unde vii, că văd că nu cunoști satul și ce vânt te 

aduce, că de lucru nu pari să cauți și nici nu e de lucru 

aici, că fiecare  „lucră“ pentru el!? 

- Îmi caut neamurile, mă trag de pe aici, după mamă. 

- Da’ de unde ești „de Pământ“, că te văd cam negru?! 

- Tatăl meu a fost pilot american, de neam african și eu 

m-am născut în TOGO! De acolo sunt „de Pământ“! 

- Ai cui ești, maică, din TOGO? 

- Al lui LYONEL KITETE! 

- Aoleu, ești A’LU’NELU PARAȘUTISTU’! Eu sunt soră cu 

maică-ta, Dumnezeu să o ierte! 

- Ieși din casă, mamă, să îți vezi nepotul! 

- Și voi ce vă uitați așa, peste gard? Hai, veniți în curte, 

că ne-au venit NEAMURILE! 

*** 

În zona VERTICALĂ, ca să te descurci, ai nevoie de 

coordonate în plus. De exemplu, într-un cartier cu 

blocuri, pe lângă stradă și număr, contează mai mult 

CODUL blocului, de obicei o literă și o cifră sau chiar mai 

multe, CODUL scării blocului, de obicei o literă sau o 

cifră și NUMĂRUL de apartament care, de obicei, are 

încifrat în el și numărul de etaj. Adresa reprezintă de 

fapt, un cod alfa numeric, pe care dacă nu îl cunoști sau 

nu-l mai ții minte, din motive variate, să zicem o stare 

de beție, faci ca NICHITA STĂNESCU. 

Într-o zi, actorul Ion Caramitru – PINO (alintat așa de la 

PINOCCHIO) este întrebat de Nichita Stănescu: 

- Măi, PINO, tu ai mașină? 

- Da, am! răspunde tânărul Caramitru. 

- Du-mă la iubita mea, în Balta Albă! 

Ajunși la destinație, printre blocurile făcute la fel, parcă 

special, să te zăpăcească, poetul s-a așezat într-un loc 

care i se părea vag cunoscut și a început să strige cu 

putere: „Maria... Maria...!“ S-au deschis câteva ferestre, 

dar nu cu intenții ospitaliere – ca la sat. 

Rămas fără un răspuns favorabil, NICHITA a tras o 

concluzie foarte filozofică: „Poate nu este acasă!“ 

Deci, a luat în considerare și coordonata de TIMP, foarte 

importantă pentru o întâlnire. Vorba cântecului: 

„Spune-mi 

UNDE, CÂND și CUM 

Pot să te mai văd o dată 

Ne vedem la Cinema? 

Pe o bancă la Șosea 

Sau să vin la Dumneata?“ 

* * * 

La oraș, blocurile, locuințe containerizate, sunt de fapt 

niște MĂȘTI, care îți dansează în față ca la CARNAVAL, 

până amețești și în spatele cărora se află persoane 

diferite cu destine diferite. 

CONTAINERIZAREA a fost ideea genială a celui care a 

proiectat transportul mărfurilor la distanță în 

CARGOURI, pe apă și în aer și în camioane cu platformă 

pentru transportul internațional rutier (T.I.R.). 

Cât timp sunt în containere, mărfurile diferite au un 

DESTIN COMUN, stabilit pe ETICHETA DE DESTINAȚIE, 

până când ajung la un PORT sau GARĂ și într-un 

DEPOZIT sau uneori direct la DESTINATAR. 

Între timp, de la „îmbarcare“ până la „debarcare“, nu se 

întâmplă nimic, din punctul de vedere al mărfurilor care 

stau în așteptare, în STAND BY. 

Între ZONELE DE BLOCURI – dormitoare comune, 

separate în cușete numite apartamente, există STAȚII 

de TRANSPORT în COMUN unde oamenii sunt 

CONTAINERIZAȚI în AUTOBUZE, TRAMVAIE, 

METROURI până la locul de muncă, o HALĂ mare cât un 

CONTAINER, de obicei fără ferestre sau în BLOCURI 

CENTRALE cu birouri în cubulețe, de obicei tot fără 

ferestre spre exterior. 

De obicei, doar șefii au acces la un birou cu fereastră, 

pentru că un șef are nevoie de o PERSPECTIVĂ, ca să ia 

decizii corecte, luminate. 

Cei mai mulți oameni s-au resemnat cu un DESTIN 

COMUN, fără o PERSPECTIVĂ, fără acces la o rază de 

lumină ADEVĂRATĂ, NATURALĂ. 



 
R e v i s t ă  d e  l i t e r a t u r ă  ş i  c u l t u r ă  r o m â n ă  l a  M o n t r é a l  

Mulți preferă să nu privească „afară“, neputând accepta 

prăbușirile industriale care au loc, fabrici și uzine care 

sunt dărâmate ca să facă loc  unor „noi perspective“ pe 

care, ochii lor, obosiți de o atât de îndelungată lipsă de 

viziune, nu le mai pot detecta. Sunt terorizați de 

perspectiva apropiată, cea de jos, a câinilor vagabonzi 

eliberați și alungați în stradă de sărăcia stăpânilor și cu 

a căror soartă se identifică. 

Acum e timpul Leilor! Noii bogătași, de cartier, sunt 

protejați de leii din cuști, din Bănci și de la Intrarea 

caselor, leii de ghips. 

Proletarii, copii favoriți și acum nedoriți au fost 

abandonați peste tot, în lumea occidentală, iar 

INDUSTRIA este „sterilizată“ ca să nu mai producă 

muncitori. 

Din PERSPECTIVA LOR, ei nu-și pot explica cu ce au 

greșit, ce rău au făcut ca să fie tratați așa câinește. 

Răspunsul e simplu: „lagărele de muncă“ și-au deschis 

porțile și CONTAINERELE au fost desigilate. 

Industria s-a dezvoltat din cele mai vechi timpuri, prin 

aducerea de coloniști, de diverse nații, în jurul unor 

regiuni de exploatare a resurselor naturale și prin 

transfer masiv de forță de muncă a populației rurale 

spre marginea orașelor. Așa s-a creat o generație 

hibridă, proletarii, nici țărani nici orășeni – comercianți 

sau meșteșugari. Așa au apărut într-o primă etapă, 

orașele ghetouri și mahalalele. 

Acordeonul istoriei își repliază burduful și muzica este 

alta! Ringul a devenit neîncăpător și se eliberează 

temporar. Se schimbă dansul! 

Pentru cei scoși din joc, reacția normală, de 

supraviețuire, ar fi reîntoarcerea în lumea rurală sau la 

modul rural de viață, acțiune benefică și pentru sat. 

Evadarea în NATURĂ! Este greu să treci la volan, după 

ce o viață întreagă ai trăit în CONTAINER sau PRINS ÎN 

TRAFIC! Oamenii și-au câștigat LIBERTATEA și nu știu 

ce să facă cu ea! Acum fiecare este pentru el, cu 

libertatea sa, dar convertirea este dureroasă. 

Este greu ca dintr-un NUMĂR MATRICOL să devii iar un 

NUME și cine nu mai are neamuri la țară, tot va găsi pe 

cineva care să i se adreseze cu „măi, nepoate!“ că așa 

este obiceiul. Satul este la fel de ospitalier și nu este de 

mirare să auzi într-o zi: Ieșiți, măi, la poartă, că ne-au 

venit „NUMERILE“... rătăcitoare! 

Muncitorilor li s-a ordonat să rupă „rândurile“, să 

strângă „steagul în vânt desfășurat“ și să se întoarcă la 

VATRĂ. 

PROGRAMAȚI, deprogramați, REPROGRAMAȚI, 

depinde cine rezistă! 

Informația are o natură energetică! 

Propaganda a creat scheme puternice de programare. 

Discul dur este bine încrustat! 

Acum totul este o problemă de informare și de 

informatică. Depinde de Tipul de Program implementat 

la Utilizator. 

- Apropo, ce PROGRAM ai astăzi? 

- SĂ ZBOR! SĂ IES DIN TRAFIC! Să mă descifrez! SĂ ÎMI 

GĂSESC DESTINUL PERSONAL! 

Adevărul este în Stele! 

 

 

 

Cătălina Stroe 
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Strigătul Limbii Eyak „dAXunhyuu” 
Codruţ Miron 

 

Aerul rece, brusc îmi izbește obrajii cu putere, trezindu-

mă din visul scurt în care mă cufundasem de curând. 

Ieșirea din avion spre locul unde nimeni nu vine de bună 

voie, Prudhoe Bay, Alaska, avea să-mi aducă aminte de 

condițiile aspre de viață, pe care le urmăream la 

Teleenciclopedia când eram mic, imposibile câteodată, 

în care triburi de indieni trăiau cu mult înainte de 

apariția omului civilizat alb. Aflându-mă în acest loc, 

aveam pentru prima dată sentimentul pământului 

primordial, în tundră, înainte de mișcările tectonice și 

de apariția abundenței vieții.  

Iarna este aspră la nord de munții Brooks Range, cu 

vânturi puternice, necruțătoare, tăioase și zgomotoase. 

Șuierul lor mi-a rămas definitiv în minte, ca sunetul 

arcurilor unei enorme 

armate ce nu contenește 

a lansa săgeți unui 

dușman nevăzut. 

Vântul, ce domnește 

peste întreg nordul este 

parte din cultura 

băștinașilor indieni, ca 

unul dintre elementele 

cruciale ce simbolizează 

libertate, eternitate, 

unitate și echilibru. 

Aici aveam să aflu 

despre limbile rămase 

ale nativilor, căci unele 

în curând vor fi doar în 

cărțile de istorie, 

prăfuite și nebăgate în seamă, uitate în negura unei 

istorii plină de sânge. 

Citisem într-un articol al unui ziar din Anchorage despre 

extincția unor limbi vorbite doar de câțiva vârstnici, 

rămași uitați într-o vale: Borodkin de 80 de ani și Smith 

72 de ani. În anul 1992 aceștia erau singurii rămași în 

viață ce vorbeau încă limba Eyak, considerată azi o 
limbă moartă. 

Sophie Borodkin căpătase acest nume pentru că fusese 

căsătorită cu un bărbat rus ortodox, până să rămână 

văduvă. Nici copiii și nici nepoții ei nu cunosc Eyak, căci 

limba nu a fost vorbită în familie. Ultima vorbitoare de 

limba Eyak a fost șefa de trib, Marie Smith Jones, 

decedată în 21 ianuarie, 2008 (conform omniglot.com).  

Ce trebuie să fi fost în inimile acestor două persoane la 

gândul că, odată cu ei, va muri și limba strămoșilor? Să 

ne imaginăm, chiar și pentru o clipă, că suntem în locul 

lor iar limba română mai are câțiva ani de trăit, până va 

fi arhivată pentru cine știe cât timp?! 

Doar gândul că limba română va apune cândva, se va 

stinge și nimic nu o mai poate aduce înapoi, ne scoate 

din matca proprie și ne aduce brusc în fața întrebării: 

cât mai are de trăit limba română: 100 sau 500 de ani?  

Odinioară, marile imperii din antichitate au avut școli 

importante, cu scribi ce păstrau cu prețul propriilor 

vieți sulurile scrise ale 

împărăției. Aceste 

culturi, cu armate 

puternice și comerț 

înfloritor aveau toate 

semnele unor civilizații 

aparent „eterne”. Toate 

aceste imperii însă au 

pierit împreună cu 

limbile lor ce astăzi nu 

mai sunt vorbite. O 

excepție ar putea fi 

menționată, poate chiar 

două: ebraica și limba 

bască (euskara) ale 

căror origini nu se 

cunosc nici până astăzi.  

Greaca veche și latina, ca și multe alte limbi vechi, rămân 

tribut doar mediilor academice.  

„Limba este identitatea unui loc”, spunea cu ani în urmă 

Karmele Errekatxo, profesoară de limba bască în Bilbao. 

Errekatxo a învățat și studiat în ilegalitate limba bască 

între anii 1960 – 1970 într-un subsol al unei biserici din 

Bilbao. Cursurile erau parte din ceea ce se numea 

„ikastola”, școală în clandestinitate fondată în 1945. 

Gândindu-mă la cele două păstrătoare ale limbii Eyack, 

Borodkin și Smith, mă întreb ce sentiment de adâncă 

rupere sufletească trebuie să fi trăit ele la gândul că sunt 

ultimele martore ale unui trib vechi ce și-a trăit istoria? 

Alaska 
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Ce rugă până la cer trebuie să fi înălțat pentru ca această 

limbă să rămână vie, iar oamenilor să le redea plăcerea 

de a vorbi în familie graiul străbunilor?! 

Cât de mare trebuie să fi fost îndârjirea celor ce au vrut 

la începutul secolului al XX-lea să cucerească aceste 

ținuturi prin asimilarea culturilor băștinașe, după ce 

terenul le fusese deja cumpărat de la Imperiul Țarist în 

1867 de către Secretarul de Stat al SUA din acea vreme, 

William Seward. Un gol adânc trebuie să fi fost în 

sufletele ultimilor vorbitori de limbă Eyak. Dezarmați 

de tristețe erau legați parcă de mâini și de picioare de o 

forță nevăzută ce le țintuia dorința și puterea de a mai 

salva ceva dintr-o limbă uitată. Această cultură, 

odinioară cunoscută pentru vânătorii și războinicii ei, 

astăzi este doar istorie, decimată de lipsa logosului 

propriu.  

Cei din urmă vorbitori de limbă Eyak au simțit această 

adâncă tristețe în timp ce copiii lor  priveau  impasibili, 

neînțelegând decât târziu importanța diversității 

culturale locale. Un popor mic dus la groapă în doar o 

sută de ani, din pricina mândriei clasei politice din acele 

vremuri. Nici râul Yukon și nici Marea Bering nu vor 

putea spăla sângele și suferința unui popor în drum spre 

moarte.  

În Alaska s-au transmis oral de-a lungul timpului mai 

bine de douăzeci de limbi: Inupiaq, Yupik Siberian, 

Alaskan Yup'ik central, Alutiiq, Unangax, Dena'ina, Deg 

Xinag, Holikachuk, Koyukon, Kuskokwim de sus, 

Gwich'în, Tanana, Tanana de sus, Tanacross, Hän, 

Ahtna, Eyak, Tlingit, Haida, și Tsimshian. Vorbitorii lor 

sunt din ce în ce mai puțini din câteva motive: mass-

media ce promovează în exclusivitate limba engleză, 

lipsa în școli a claselor în limbile băștinașe și 

nepracticarea vorbirii limbilor în familie.  

Programul de asimilare al triburilor cucerite, prin 

școlile rezidențiale în Canada sau Boarding Schools în 

Statele Unite între 1900-1970, a adus în mod direct cel 

mai mare prejudiciu limbilor băștinașilor și identității 

lor. Eyak este prima limbă din Alaska ce dispare în zilele 

noastre, conform profesorului de antropologie Michael 

E. Krauss de la „Alaska Native Language Archive”. Eyak 

a fost odată vorbită în Alaska de sud-est, pe valea râului 

Cupru (Copper River) în special în Cordova. Limba face 

parte din ramura Athabascan-Eyak, cuprinsă în familia 

limbilor Athabascan-Eyak-Tlingit.  

 

Pentru cei mai tineri, este important să înțelegem ce 

înseamnă limba vorbită și scrisă, legătura ei cu poporul 

ce o vorbește, cultura și identitatea națională sau locală, 

indiferent de vechimea pe care o are. Până la urmă, ce 

sunt țările decât o mulțime de triburi, înconjurate de un 

gard întins numit graniță, sub un cearșaf colorat numit 

steag, vorbind mai mult sau mai puțin aceeași limbă? 

Limba este liantul cel mai de preț, ea asigurându-ne 

libera comunicare a dorințelor, sentimentelor și 

necesităților. Dacă ea, ca pilon fundamental, este 

numitorul comun cel mai bine conservat al unui popor 

și este susținută de guverne și comunități locale, atunci 

un bun comerț înflorește și educația avansează. 

Trăim însă vremuri în care bugetele câtorva firme 

multinaționale depășesc cu mult PIB-ul României și 

multor alte țări. În trecut, limba era ceea ce ne unea cel 

mai mult ca nație. În zilele noastre, fondurile monetare 

au devenit pilonul central, împingând limba pe loc 

secund. Așadar, identitatea monetară internațională a 

detronat identitatea națională. Economia politică va 

polariza mai multă putere decât ne dorim, ca grup sau 

individ. Această „Plutonomy” (Economie Politică, 

plutocrație) a preluat girul întregii planete iar 

popoarele mici sunt nevoite să trăiască sub presiunea 

asimilării celor mari sau fiind parte din cele mari sub 

forma statelor federale. Popoarele sau triburile ce aveau 

ca prioritate legătura individului cu natura, cu 

spiritualitatea, sunt treptat sufocate de modelul 

economiei politice, care câștigă teren și cucerește 

guverne. 

După Dr. Michael Krauss  
(https://omniglot.com/writing/eyak.php) 
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Privind înapoi în curtea vecinilor, nici limba română nu 

este stimulată prea mult în afara granițelor patriei-

mamă. În Ucraina de exemplu, guvernul nu permite încă 

limba română în școli iar în ultimele trei decenii nu s-a 

făcut nici cel mai mic efort spre negociere sau concesii. 

Astfel, locuitorii români din Bucovina de Nord și Ținutul 

Herța vor fi nevoiți să facă ceea ce au încercat indienii 

băștinași din Alaska: să-și învețe copiii limba română 

acasă, să vorbească în familie cât mai mult, să „prindă 

românii” la televizor, să fie activi în forumurile online în 

limba română. Avantajul alfabetului este uriaș iar acest 

dar trebuie conștientizat și prețuit.  

Limba Eyak nu a avut acest atu al scrisului înainte de 

perioadele rusă și americană, iar tinerii nu au mai 

vorbit-o la jumătatea și spre sfârșitul secolului al XX-lea. 

Poate peste ani, curioșii nativi din Alaska și Canada se 

vor reîntoarce spre limba lor natală pentru a menține 

unul dintre cele mai importante daruri: diversitatea 

culturală. Chiar și alte nații ar putea îmbrățișa ideea 

dirijării „spiritului de turmă” înspre competiții de genul: 

„I challenge you to Speak Eyak language”, sau „Parlez-

Vous Eyak?”, „Je suis Eyak”. Desigur că este doar o 

abstractizare banală într-o lume complicată, însă 

plauzibilă și curajoasă zilelor noastre. Ține de răbdarea 

și îngăduința noastră să pornim astfel de drumuri în 

conștiințele celor tineri. Cu sau fără voința noastră, 

limba Eyak a intrat în rândul limbilor pierite, vorbite 

doar la nivel academic.  

Vom spune la fel despre limba română peste 500 de ani? 

Uitându-ne doar la cei trei cronicari români: Grigore 

Ureche, Miron Costin și Ion Neculce putem spune doar 

că va fi mult diferită de limba vorbită astăzi.  

 

Iertare și Remediu 

La fel cum biciul viscolului din Prudhoe Bay Alaska mi-

a trezit spiritul de supraviețuire, brusc și necruțător, tot 

așa putem face pasul înainte spre pace cu noi înșine, 

spre recunoașterea greșelilor din trecut și remedierea 

lor într-o cât mai mare măsură. 

Guvernul SUA a deschis în 1972 un  centru-catedră în 

sprijinul protejării limbilor native din Alaska, la 

Universitatea din Fairbanks, numit „The Alaska Native 

Language Center”. Aici se află cea mai mare arhivă ce 

cuprinde cele 20 de limbi vorbite în Alaska de băștinași 

înainte de perioadele rusă și americană. 

Înainte de moartea sa, șefa de trib Marie Smith Jones a 

lăsat un mesaj-testament, afirmând că „limba Eyak va fi 

salvată de cineva de la mare distanță” (conform filmului 

documentar de scurt metraj „Parlez-Vous Eyak?”, 

Director Laura Bliss Spann). Din nou, nebănuite sunt 

căile Domnului, căci Marie Smith Jones a simțit mâna 

Providenței întinsă, însă nu avea să cunoască în timpul 

vieții că un student din Franța, pe nume Guillaume 

Leduey avea să devină cel mai tânăr ambasador al limbii 

Eyak, singurul ce se poate ruga, într-un loc sfânt tribului 

Eyak, în limba lor de origine.  

Ironică soarta acestui mic popor, să fie cucerit de albi și 

tot de ei salvat. Un botez al sângelui dar și al limbii poate 

anunța un popor puternic în viitor. În prezent, este doar 

un fir de ață, un ghiocel plăpând ieșit prea repede din 

zăpadă, spre bucuria supraviețuitorilor ce îl prețuiesc 

pe Leduey ca pe o minune. Căci așa și este: strigătul 

limbii Eyak a ajuns în Ceruri iar puntea cu Pământul este 

un tânăr francez. 

Chapeau bas, monsieur Guillaume Leduey! 

 

 

Codruţ Miron 
Calgary, Alberta 
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Fragmente în versuri 
Gheorghe Dobre 

 

DANS 
 
curioasă 
luna caută-n izvor 
hotarul 
 din care țâșnesc lumini 
apoi 
pasul tău înaintând pe covor 
pasul tău înaintând 
foșnitor 
 
pasul tău înaintând 
orbitor 
 
 
MEȘTERUL MANOLE, DUPĂ ZBOR 
 
nimeni nu mai pleacă 
nimeni nu mai vine 
e liniște-n mine 
ca-n spatele crucii. 
căldură de-nceput de lume-n care 
Cronos dormitează 
și eu visez pentru el 
cum se-ntoarce-n somn 
rănit 
jertfit într-o zi 
ce nu-și mai găsește locul în an 
 
dragoste întemnițată-n zidurile mele 
 
caută prin buzunare 
și dă-i un ban. 
 
*** 
 
mereu ne-așteaptă 
la un colț de stradă 
o bătrână să ne-ntrebe 
cât e ceasul 
și tot mereu răspundem 
c-am uitat 
și ea tot mereu 
ne spune 
să trăiți 
maică 

 
și noi trăim 
trecând mereu pe lângă 
acest inevitabile colțuri 
de stradă. 
 
 
BUZUNARE 
 
Buzunarul pentru ace 
apoi cel pentru curcubeie 
 
buzunarul de somn 
buzunarul pentru iarbă 
 
apoi cel pentru cele, 
pentru miele, 
pentru surcele, 
pentru puii de lele 
 
numai tu ești rupt, 
împușcat, 
trecut prin cuțit, 
buzunarule de noapte  
 
 
A SPUNE 
 
a spune că 
a spune și 
a mai iubi 
a mai minți 
 
a spune vai 
a spune stai 
a spune ești 
a spune cai 
 
a spune capul meu e orgă 
a spune cartea mea e cergă 
în cerul nord a spune și?! 
 
uiți a iubi 
uiți a muri 
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descoperind o plictiseală 
mai tai o zi 
 mai spui  
ei bine, și?! 
convins că-n ceruri e cerneală. 
 
 
CE TOAMNĂ 
 
Ce toamnă plimbată-n oglinzi 
ca o cupă de aur pe mâini de copii 
fulgerare de sunet trecut în culori 
scara de ceață pe care urci și cobori 
proaspete știri de la cei morți către cei vii 
 
ce toamnă de frunze se plimbă în mine 
stârnită de vântul venit dinspre munți 
se vrea Dionysos copilul de mine 
 
 
creastă de val arămiu care vine 
să lege-n blândețe toate cele trei nunți 
 
e liniște-n aer, doar vinul mai fierbe 
răscolit de-amintiri neștiute ce țin 
cumpăna pământului puțin înspre partea 
din care s-a topit vremelnica Moartea 
și-a rămas doar iubirea cea mare, doar ea, ca un 

crin. 
 
*** 
 
Singur și fără griji arunci din turn monezi. 
Mai gol cu o iubire, nesimțitor mai mult, 
Nu suferi de rău cosmic, nici de pocale verzi, 
Nu rătăcești prin vinuri făcând pe zeul cult. 
 
Scuipându-și nepăsarea pe case fără sens 
Enorme întrebări se zgârie zălude, 
Sub câte-un lan de oase mai moare un răspuns 
Mâncându-și nemurirea sub adevăruri crude. 
 
Singur și fără griji arunci din turn monezi. 
Dar tu privești aiurea, de fapt nici nu privești. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gheorghe Dobre 
 
 

  



 
R e v i s t ă  d e  l i t e r a t u r ă  ş i  c u l t u r ă  r o m â n ă  l a  M o n t r é a l  

 

Povara   
(fragment de roman) 

David Kimel 
 

Arestarea lui Faibiș a coincis cu ultima zi de viață a 

Anișoarei. Actul ei disperat a dovedit inutilă încercarea 

lui Faibiș de-a aduce triumf justiției, în fața unei 

fărădelegi ieșite din comun. Legate sau dispersate, 

aceste întâmplări au continuat a se înșirui ca mărgelele 

pe un fir al cărui sfârșit rămânea imprevizibil. Cine va 
plăti de-acum prețul suferințelor care se adaugă ca 

piesele de domino într-un șir cu două capete și valențe 

libere? 

Plecând cu o seară în urmă de la Anișoara, Dan și-a 

continuat drumul pe jos până acasă, căutând să 

găsească o soluție situației în care orice încercare de 

apropiere de ființa lui dragă era respinsă cu dârzenie de 

ea. Nu putea înțelege ce anume o determină să se poarte 

în acest fel, iar spusele ei din această seară că îl 

eliberează și c-ar trebui să-și găsească o altă fată în locul 

ei, i se păreau a fi pretexte pentru a-l îndepărta și nu 

putea înțelege de ce. Dar cel mai grav era faptul că 

nimeni nu știe nimic. Palpabil era doar rezultatul final al 

atacului comis, dar nu se cunoaștea făptașul, motivul 

pentru care a încercat s-o omoare și ce s-a întâmplat 

acolo. Erau vorbe că Anișoara a fost siluită, un om a 

sfârșit înjunghiat de Faibiș din cauza asta, iar Cocoi și se 

pare, inginerul Decu erau arestați. Dar tot ce-a putut afla 

de la Anișoara în această seară, a fost mărturia ei c-a fost 

spurcată. Ce a vrut să spună cu asta? Spurcată în ce 

sens? 

După o noapte mai mult albă, a doua zi dimineața când 

a intrat în birou, a rămas un moment mai lung în 

picioare, privind masa ei de lucru părăsită, din spatele 

căreia obișnuia să-i zâmbească veselă cu acea bucurie 

pe care ți-o dă întâlnirea persoanei iubite la primele ore 

ca prevestirea unei zi bune. Acum, privindu-i locul gol, 

gândi cât timp va trece până ce Anișoara își va recăpăta 

energia să revină în acest birou, care-i simte lipsa 

precum cerul înnorat, până la apariția soarelui. 

Pe la ora zece dimineața, secretara serviciului Cadre 

vine să-i spună că trebuie să meargă de urgență la casa 

tovarășei Murguleanu. „Dar ce s-a întâmplat?” a întrebat 

Dan „Nu știu! Știu însă că șefu’ a spus șoferului său să te 

aducă acolo. A zis că e urgent. Te așteaptă cu mașina în 

fața combinatului”. 

La stradă, în fața casei Anișoarei, două mașini parcate și 

un gardian sta de pază în fața porții. Ușa principală a 

casei era larg deschisă și mama fetei, îmbrobodită cu un 

batic negru pe cap, plângea ținând în dreptul gurii o 

batistă cu care-și ștergea lacrimile. Sta ghemuită pe un 

scaun, privind jos tăblia mesei pe care-și rezema 

coatele. Lângă ea, un preot în vârstă încerca s-o 

consoleze. În camera Anișoarei se afla căpitanul de 

miliție, mai multe persoane și tatăl ei lângă noptiera 

patului pe care fata era lungită. Părea că doarme 

nepăsătoare la gălăgia și forfota din jurul ei. Dan încă nu 

putea pricepe ce se întâmplă. Când l-a văzut, căpitanul l-

a întrebat: „Tovarășe Cristescu, ai fost aseară aici?” 

„Da!” „Mai era cineva aici când ai vorbit cu tovarășa 

Murguleanu?” „Nu! Numai noi.” „I-ai dat ceva să 

mănânce ori să bea?” „Nu. Nimic.” „Ai mers cu ea la 

magazia din fundul curții?” „Nu, tovarășe căpitan. După 

ce am vorbit cu părinții Anișoarei, am discutat cu ea aici, 

în camera asta.” „V-ați certat? Despre ce ați vorbit?” „Nu 

ne-am certat niciodată. Mi-a spus că mă eliberează, că 

trebuie să-mi găsesc o altă fată, că ea nu mai poate fi 

pentru mine ce și-a dorit. Eu am vrut s-o încurajez, dar 

nu a vrut să m- asculte, zicându-mi că sunt liber.” „Ce știi 

de sticluța asta?” „Nu știu nimic. Ce e cu ea?” „Se pare că 

a băut conținutul ei. Este otravă.” Dan a simțit că i se 

înmoaie genunchii: „Anișoara este moartă?” „Da! 

Dumneata ești ultima persoană cu care a fost în contact. 

Va trebui să te rețin până termin investigațiile.” 

*   *   * 

Când s-a trezit în dimineața aceea, doamna Murguleanu 

s-a dus tiptil până la ușa dormitorului Anișoarei să se 

convingă că fata mai doarme încă. Ca să n-o trezească 

din somn, a zis soțului să păstreze liniștea și apoi s-a dus 

afară s-aprindă focul în bucătărie și să pregătească 

micul dejun. Era mulțumită că Anișoara era din nou 

acasă, că putea să-i admire din nou fața de pe care 

bandajele au fost scoase și cu ajutorul lui Dumnezeu 

toate supărările vor trece. În acest timp, tatăl ei a ieșit 
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pe vârful picioarelor și s-a dus direct la magazia de 

lemne să mai aducă un braț pentru nevoile zilei. I s-a 

părut suspect faptul ca a găsit ușa magaziei deschisă, 

dar când să dea să intre și-a văzut fata lungită pe o parte 

lângă ușă: „Anișoară, ce-i cu tine?” a strigat dar, 

neprimind niciun răspuns s-a lăsat pe un genunchi 

lângă ea. Era rece. A ridicat-o de pe pământul rece, a 

strâns-o la pieptul lui plângând și cu vocea înecată de 

suspine cerea judecată divinității: „Oh, Doamne 

Hristoase, de ce mă pedepsești? Dacă știai că mi-o iei, de 

ce n-ai luat-o atunci când păgânul a vrut s-o omoare? De 

ce, Doamne, ai lăsat-o să se chinuie, după toată suferința 

ei și a noastră de atunci? De ce, Doamne, că ea n-a avut 

nici o vină?” A lăsat-o înapoi jos să aducă vestea soției, 

dar nu a putut spune nici un cuvânt și s-a prăbușit pe un 

scaun. La întrebarea ei nedumerită, tot ce-a putut face a 

fost să ridice brațul care indica cu degetul arătător locul 

magaziei, în timp ce continua să plângă. Când soția a dat 

buzna să vadă despre ce este vorba, domnul 

Murguleanu, s-a luat după ea preventiv, ca s-o sprijine. 

Îngenunchiați amândoi peste corpul Anișoarei au plâns 

neconsolați o vreme până când, mama s-a ridicat să 

aducă din casă o lumânare s-o pună la capul fetei. O 

mângâiau și-i dezmierdau fruntea și părul ca atunci 

când era mică, printre sărutări, apoi au hotărât că 

trebuie s-o ducă în casă, în patul ei moale și bun. 

Ridicând-o, o sticluță i-a căzut din mână, iar în cealaltă, 

Anișoara continua să țină strâns în palmă cruciulița de 

argint. „Du-te, Gică la biserică și roagă pe părintele să 

vină, să spună o rugăciune!” Părintele Niculae care a 

botezat-o la naștere, când a auzit de moartea Anișoarei 

a întrebat dacă domnul Murguleanu a anunțat poliția. 

Aflând că nu, a mers la telefon și a anunțat el decesul, 

apoi s-a dus la casa fetei. 

*   *   * 

Înmormântarea Anișoarei a avut loc două zile mai târziu 

la cimitirul local al comunei Băneasa de la periferia 
Bucureștiului unde domnul Murguleanu, bunicul ei, a 

construit un cavou pentru familia lui. A fost o zi de 

toamnă rece și tristă ca și sufletele celor care au condus-

o pe ultimul drum către veșnicie. Cu ochi înroșiți de 

lacrimi și bocete, femeile sub ochii cărora Anișoara a 

crescut, veneau sprijinite de cei din cortegiu, în urma 

dricului. Erau urmate de rude, prieteni și vecini, mulți 

dintre colegii de la combinat între care meșterul Stoica, 

domnul Vintilă și Dan. Popa Niculae și dascălul parohiei 

din comună mergeau în fruntea procesiunii îngândurați, 

cu conștiința îngreunată de povara săvârșirii unui păcat 

grav, asistând la înmormântarea unei sinucigașe pe care 

n-o puteau lăsa fără o rugăciune creștinească în 

momentul părăsirii acestei lumi. 

Nici maistrul Stoica nu era într-o dispoziție mai bună. În 

momentul în care a aflat că Anișoara s-a otrăvit, a fost 

cuprins de remușcări greu de îndurat și l-a contactat pe 

căpitanul de miliție care conducea ancheta morții fetei, 

să-și anunțe vina în această afacere. Dan era și nu era 

prezent la cele ce se petreceau în jur. Mergea în urma 

cortegiului dar nu vedea și nu auzea nimic. În interiorul 

lui, ca de pe un alt tărâm, chipul Anișoarei era prezent, 

mai mare și mai grav decât în realitate, amintindu-i 

necontenit: „Ți-am spus că te eliberez. De-acum ești 

liber și nu te mai poți împotrivi!” „Da! Nu mă mai pot 

împotrivi, Anișoară dragă”, îi spunea în gând Dan ca 

într-un dialog cu imaginea fetei proiectată în fața 

ochilor săi mintali, „dar nici nu-mi pot ierta că din cauza 

mea ai renunțat la viață. În fața lui Dumnezeu eu rămân 

veșnic vinovat, pentru că nimic nu poate spăla sângele 

sacrificiului tău vărsat pentru mine. Tu nu m-ai eliberat, 

m-ai osândit. Sunt pătat cu sângele tău, sau cum ziceai 

tu că ești, sunt spurcat. Tu nu mai ești, dar eu trebuie să-

mi car povara”. Însoțit de aceste gânduri, Dan a urmărit 

procesiunea la cimitir, întreaga ceremonie religioasă, 

depunerea sicriului în cavoul familiei și drumul înapoi 

spre casa defunctei. Aici gospodinele au aranjat masa în 

jurul căreia părintele Niculae, dascălul și restul 

participanților la înmormântare au luat loc. Au fost 

aduse tăvi cu mâncăruri din cuptorul bucătăriei iar țuica 

și vinul au făcut limbile să se dezmorțească, schimbând 

atitudinea sumbră de pe drum, într-una mai veselă. Dan 

însă s-a ridicat de la masă, a luat o sticlă de țuică și un 

pahar și a ieșit afară, unde banca din curte de lângă 

geamul bucătăriei era liberă. Aici, singurătatea îi pria 

mai bine. După un timp, domnul Murguleanu, tatăl 

Anișoarei, i s-a alăturat: „Vrei să-ți aduc ceva de 

mâncare?” Dan a dat din cap în semn de nu. A urmat o 

liniște prelungă. Dan a terminat de băut primul pahar de 

țuică și l-a umplut din nou. Domnul Murguleanu privea 

în gol peste uluca gardului despărțitor de vecinul lui 

unde și-a făcut apariția o cioară, croncănind. Apoi a pus 

mâna pe umărul lui Dan: „Tu ești ca un fiu pentru noi. 

Acum noi nu mai avem pe nimeni mai apropiat. Vino 

când poți, să ne vezi. În casa noastră ești totdeauna 

binevenit”. Cuprins de emoție, și-a  șters o lacrimă, s-a 

ridicat și a plecat. Dan a golit paharul din mână, a pus 

sticla de țuică pe pervazul geamului la bucătărie și a 
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plecat și el. A luat tramvaiul din piața combinatului, s-a 

așezat pe o bancă la remorca de clasa a doua și a 

adormit. Când s-a trezit, tramvaiul trecea peste podul 

Izvor sub care Dâmbovița curgea liniștită și a coborât la 

stația de după strada Uranus din Splaiul Independenței. 

Afară începuse să plouă mărunt și Dan și-a ridicat 

reverul de la haină, continuând să meargă în susul 

râului fără să-i dea importanță. Ploaia măruntă și cerul 

înnegurat îi făceau bine; era la unison cu sufletul său la 

fel de înnorat și plâns ca vremea din jur. Cu mâinile 

înfundate în buzunarele pantalonilor, înainta agale de-a 

lungul trotuarelor pustiite de public de pe malul 

Dâmboviței, fără să vadă nimic în jur decât pavajul ud 

pe care călca. A trecut astfel de podul Elefterie, de cel de 

la Grozăvești și continuând să meargă către stăvilar, a 

dat în drum de un restaurant deschis. A constatat că este 

ud, că-i este frig și că i s-a făcut foame. A intrat. Înăuntru 

oameni mulți, îndeobște bărbați care se cunoșteau bine 

între ei, ocupau mai multe mese din restaurant vorbind 

gălăgios peste mesele la care stăteau, ridicând în aer 

paharele cu băutură în sănătatea celor prezenți și 

discutând în același timp cu cei din jurul lor. Un tip c-o 

vioară la umăr, secundat de altul cu un țambal portabil 

atârnat de grumaz, trecea printre mese, întonând „M-a 

făcut mama oltean”. Se părea că a fost zi de chenzină la 

uzinele metalurgice din apropiere și faptul l-a făcut pe 

Dan să întrezărească o nouă posibilitate: „Uzina asta de 

aici este mult mai aproape de casă. Nu mai pot lucra 

acolo de când ea nu mai este. Trebuie să mă mut aici!” 

 

 

David Kimel 

 

 

Versuri de Flavia Goga 
Flavia Goga 

 

AMOUR ET LUMIÈRE 

 

Je me souviens toujours des nuits de l’âme 

Où je n’étais plus qu’un ciel sans étoiles. 

Mes secondes mouraient telles les flammes, 

Tels les malades dans un hôpital. 

 

Je regardais au loin, mais le brouillard 

Empêchait mes yeux de voir à travers. 

Les ombres hantaient tous mes cauchemars ; 

J’errais seule, perdue dans l’univers. 

 

Il neigeait dans mon cœur et j’avais froid : 

Je tremblais, grelottais, claquais des dents. 

Livrée à moi-même, n’ayant plus foi 

Au bonheur, je frissonnais dans le vent. 

 

Alors, tu m’as habillée de lumière 

Pour que j’éclaire l’infinie noirceur. 

Par ta bonté, tu t’es révélé frère ; 

Grâce à toi, je vis heureuse et sans peur. 

 

Une paix sereine m’a pénétrée 

Quand tu m’as caressée avec tes mains. 

Moi qui à l’amour étais illettrée, 

J’ai pu lire en toi un esprit de saint. 

 

Mon être s’est exalté au-dessus 

De mes soucis, mes doutes et mes larmes. 

En toi, j’ai trouvé la force et j’ai su 

Qu’il ne fallait pas déposer les armes. 
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J’ai triomphé ! J’ai vaincu mes ténèbres 

Et je t’ai vu sourire, enfin ravi. 

Moi qui pleurais dans l’abîme funèbre, 

J’ai découvert la clarté de la vie. 

 

Désormais, je vole libre et légère 

Comme une plume, une feuille, une fleur. 

Mon existence est amour et lumière ; 

Je ne crains plus rien, plus aucun malheur. 

 

 

POUR SE GARDER EN VIE 

 

Pour se garder en vie, il faut rester enfant : 

Tel est le secret de notre existence humaine. 

Pour se garder en vie, il faut rester enfant 

Car ceux dont le cœur vieillit meurent tous en peine. 

 

J’ai connu déprimes, larmes, douleurs et crises 

Durant ma quête incessante de vérité. 

Ce que l’on nomme sagesse n’est que sottise ; 

Les desseins de l’homme ne sont que vanité. 

 

J’ai cherché le bonheur partout autour de moi, 

Sans comprendre qu’il se trouve à l’intérieur. 

Puis j’ai vu des yeux d’enfants pétiller de joie 

Et voltiger tels des papillons de couleurs. 

 

Jouissant de l’instant présent, les enfants courent 

Libres et légers comme le vent en automne. 

Chérissant les choses simples de tous les jours, 

Ils ignorent les soucis des grandes personnes. 

 

Innocents et spontanés, ils ouvrent les bras 

À la vie à travers leurs jeux et leurs délires. 

Ils ne craignent ni la honte, ni l’embarras ; 

La peur des gens ne les empêche pas d’agir. 

 

Pour eux, chaque moment est amour et musique : 

Il suffit d’apprendre à danser à sa manière. 

Désirant le simple, le beau et l’authentique, 

Ils embrassent la vérité dans la lumière. 

 

Curieux de nature, jamais ils n’hésitent 

À poser des questions et s’intéresser. 

Espérant tout avec un espoir sans limites, 

Ils ne laissent aucun malheur les abaisser. 

 

Ah, qu’il est bien de demeurer toujours enfant ! 

Tel est le secret de notre existence humaine. 

Pour se garder en vie, il faut rester enfant 

Car ceux dont le cœur vieillit meurent tous en peine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Flavia Goga 
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Veneția serenisimă ─ odinioară și în prezent 
Gabriel Watermiller 

 

Veneția este probabil orașul cel mai cunoscut, mai pictat 

și mai fotografiat din lume, despre care s-au făcut 

nenumărate filme și s-au scris sute de mii de pagini. De 

aceea, așa cum constata Henry James încă în 1882, într-

un eseu, faptul că nu se mai poate spune nimic nou 

despre Veneția este notoriu. Dar tot el a scris în 

continuare că deși „nu este într-adevăr nimic nou de 

spus despre ea, ceea ce se știe din vechime este mai bun 

decât orice noutate” și că „ar fi cu adevărat tristă ziua 

când va fi ceva nou de spus.” 

Dacă este să-l credem pe George Călinescu, prima 

călătorie de studii întreprinsă vreodată de un român a 

fost aceea a boierului Dinicu Golescu, care a avut de 

asemenea meritul să fi publicat întâiul jurnal de 

călătorie românesc. În colecția sa de amintiri, intitulată: 

Însemnarea Călătoriei și apărută inițial în grecește, iar 

apoi tălmăcită în limba română, autorul scrie pe larg și 

despre Veneția. Dinicu Golescu avea aproape 50 de ani, 

atunci când, în 1824, a pornit să călătorească prin 

Austria, Elveția, Bavaria și Italia. Modele vestimentare 

occidentale încă nu pătrunseseră până la Golești și 

boierul se purta îmbrăcat turcește cu șalvari, giubea și 

ișlic. El nu știa aproape nimic despre istoria și trecutul 

cultural al Serenisimei, avea și prea puțină înțelegere 

pentru valorile ei artistice, iar singurul lucru admirat 

acolo au fost cei doi “draci”, adică statuetele maurilor, 

care băteau orele în turnul orologiului din Piața San 

Marco. Orașul l-a dezamăgit, casele nefiind „împodobite 

după obiceiul arhitectonicesc de acuma” și l-a comparat 

cu „un bătrân trecut de 100 de ani, pe carele l-au lăsat 

toate puterile,” și trebuia după părerea lui, aruncat la 

gunoi, „într-o râpă”. Este foarte adevărat că Serenisima, 

care decăzuse de o vreme din statutul de mare putere, 

încă nu își revenise de pe urma distrugerilor 

Napoleoniene dar și că boierului român îi lipsea 

educația estetică. De altfel, s-ar părea că românii au 

manifestat abia târziu și cu timiditate afinități pentru 

miracolul lagunar. După același Călinescu, atunci când 

cetatea venetă a fost vizitată de Mihail Eminescu, ea nu 

l-ar fi impresionat nici măcar pe sensibilul bard. Criticul 

face însă aici, după părerea noastră, o mare nedreptate 

poetului, de vreme ce afirmația ofensatoare este 

refutată de poezia intitulată simplu: Veneția. Scrisă, 

acum aproape două secole, cu un adânc sentiment de 

melancolie, poezia revelează un Eminescu lucid, 

conștient de ineluctabilitatea istoriei, care deplângea 

faptul că: „S-a stins viața falnicei Veneții”. Poetul era cu 

mult mai bine informat și educat decât boierul 

goleștian, iar gloria la care el făcea aluzie apusese într-

adevăr în 1797, când noua ordine impusă de “micul 

corsican” a sugrumat ─ după peste treisprezece secole 

de independență ─ o republică cum nu a mai fost alta. 

Dar totul se schimbă în lumea noastră, iar atunci când 

după răsturnarea dictaturii ceaușiste românii au 

început să inunde apusul, anterior interzis si mult visat, 

ei nu au mai fost timizi. Așa se explică faptul că în 

perioada post-decembristă, Dona Leon – scriitoare 

americană de romane polițiste a căror acțiune se 

petrece de obicei în Veneția, unde autoarea își are 

domiciliul permanent, include în cărțile sale pe români 

printre elementele criminale care în prezent poluează 

atmosfera Serenisimei. În romanul Through a Glass, 

Darkly, Leon scrie: „Venirea primăverii a readus în 

Veneția turiștii și odată cu ei obișnuita dezordine, tot 

așa cum migrația animalelor sălbatice atrage șacalii și 

hienele. Românii cu zarul ascuns sub una dintre cele trei 

cești au apărut pe culmile podurilor de unde santinelele 

lor pândesc sosirea poliției… În timp ce Carabinierii și 

Municipalitatea distribuie teancuri de formulare 

persoanelor buzunărite sau cărora li s-au furat 

poșetele”. 

S-a spus despre Veneția, că avea o constituție excelentă, 

admirată de-a lungul secolelor de întreaga lume 

civilizată. Departe însă de-a fi perfectă și numai limitat 

democratică, aceasta a asigurat totuși o libertate relativ 

confortabilă și condiții de viață speciale tuturor 

cetățenilor, indiferent de originea socială, favorabile 

creației artistice și înfloririi bunului gust. Rezultatul 

este vizibil și astăzi în frumusețea fără pereche a 

orașului lagunar. Insă frumusețea, grația și bunăstarea 

au avut un preț. Ca să evite acapararea puterii de un 

despot, alegerea dogelui a devenit cu anii tot mai 

întortocheată și rolul poliției secrete tot mai important. 

Atunci când Bonaparte, înecând în sânge revoltele 

populare i-a pus brutal capăt, Veneția a fost incapabilă 

să se opună. Era bătrână, obosită și demoralizată. O prea 

lungă perioadă de pace menținută prin șiretlicuri 
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diplomaticești, goana societății venețiene după plăceri, 

imoralitatea, luxul și corupția i-au erodat puterea și 

voința de luptă. Declinul natalității, o consecință a 

practicii de-a lăsa averea unui singur moștenitor, a dus 

la diminuarea numerică a păturii conducătoare și 

respectiv a populației active până acolo încât nici pentru 

titlurile de noblețe scoase la vânzare nu se mai găseau 

amatori, darămite pentru conducătorii de oști. Și așa, 

sfârșind ca toate imperiile din istorie, „S-a stins viața 

falnicei Veneții.” Ca orișice corp viu imperiile se nasc, 

cresc, ajung la apogeu, când trec printr-un fel de 

maturitate și apoi mor. În pofida tragicului ei sfârșit, 

ultimul secol al Republicii Venețiene a fost pașnic și 

decadent. Slăbită militar și politic, ea devenise un 

fenomen anacronic printre imperiile monarhic-

constituționale ce își disputau precara dominație a 

Europei. Însă poziția avantajoasă de la granița dintre 

Levant și Occident, i-a dat încă o dată posibilitatea să 

strălucească, dacă nu prin putere sau măreție, măcar 

prin înflorirea culturală extraordinară care a 

caracterizat sfârșitul ei istoric. Perioada, împodobită cu 

producțiile dramaturgului Carlo Goldoni, cu muzica 

compozitorului Antonio Vivaldi și cu tablourile 

picturilor Antonio Canaletto, Francesco Guardi și 

Gianbattista Tiepolo, s-a înscris în istoria culturii 

universale ca o adevărată epocă de aur. Sub imboldul 

interesului crescând pentru dramaturgie, tot atunci s-

au reconstruit și ridicat în Veneția numeroase teatre, 

culminând cu Gran Teatro alla Fenice, unul din cele mai 

frumoase din Italia. Și cu toate că încă nu se inventase 

turismul global, Veneția s-a afirmat în mod neașteptat a 

fi, ca și astăzi de altfel, destinația preferată a elitelor cu 

bani și gusturi alese, dar și a săracilor îndrăgostiți de 

frumos. 

Astfel s-a născut din cenușa Serenisimei Republici mitul 

sublimului tezaur artistic Adriatic, un fel de apoteoză 

post-mortem, ce din fericire încă mai dăinuie. Pe bună 

dreptate, căci nicăieri în lume nu există ceva 

asemănător, iar pentru noi Veneția este exemplul 

superlativ a ceea ce poate produce inteligența, talentul, 

bunul gust și banii atunci când oamenii se bucură de 

libertate, respect și înțelegere. De la pavajul din 

marmură al Pieței San Marco, până la tavanele pictate 

ale Palatului Dogilor și ale Academiei, și de la stâlpii de 

amaraj de-a lungul canalelor, până la semeața 

campanilă a catedralei San Marco totul vorbește despre 

dragostea de frumos a venețienilor. Iar acolo, în strânsă 

asociere cu opulența decadentă a clădirilor și cu 

profunzimea comorilor artistice pe care le adăpostesc, 

la farmecul atmosferei se adaugă extraordinara lumină 

venetă. 

La Veneția lumina nu este incisivă și crudă ca în 

mezzogiorno-ul Italian, nici excesiv de clară cum este pe 

alocuri, în Grecia. Este o mixtură inefabilă a razelor 

solare directe, cu multiplele reflexii de pe oglinda apelor 

lagunare. Ea se revarsă mătăsos peste peisaj și clădirile 

se răsfață în subtilele efecte create de acea lumină 

mângâietoare; efecte exploatate cu măiestrie de un șir 

lung de pictori locali, de la Bellini și Tițian la Guardi și 

Canaletto. Nu degeaba a scris poetul simbolist Henri de 

Regnier că “este cea mai frumoasă dintre lumini,” în 

care noi “trăim viața umbrelor fericite.” 

Fațada Veneției privește către mare și beneficiază din 

plin de acea lumină generoasă. Dar dintre toate 

giuvaerurile arhitectonice, care întâmpină pe cei ce vin 

pe calea apelor, trei ies în evidență, o autentică uvertură 

pentru spectacolul fabulos ce urmează. Este vorba de 

triada formată de Palatul Dogilor împreună cu bisericile 

Santa Maria della Salute și San Giorgio Maggiore.  

Veneția s-a bucurat timp de peste o jumătate de mileniu 

de neîntreruptă popularitate în comunitatea perenă a 

iubitorilor de lumină, iar reputația ei ca destinație 

predilectă nu pare să apună nici acum. Eminescu ar fi 

probabil surprins să afle că din nou “se aud cântări și se 

văd lumini de baluri” la Veneția, căci orașul este vizitat 

de tot mai mulți turiști, iar în unele biserici, ale căror 

congregații dispar, se organizează pentru amatorii de 

muzică bună, concerte cu lucrări de Vivaldi și alți 

compozitori nativi. Din 1979, faimosul carnaval de 

Lăsata Secului pentru Postul Paștelui, un festival 

popular cu originea în secolul al XII-lea  și care a fost 

interzis sub ocupațiile franceză și austriacă, a început să 

fie sărbătorit din nou cu măști, mare zarvă și cheltuială. 

Din când în când se poate auzi și câte un gondolier 

cântând o barcarolă clienților, în majoritate asiatici, ce 

privesc pieziș cu ochi de sticlă din gondolele negre, 

bogat ornamentate. 

Și totuși, Veneția moare. Sănătatea ei este primejduită 

în primul rând de eroziunea turistică. În acele vârfuri 

sezoniere când, invadat zilnic de peste trei sute de mii 

de vizitatori, orașul se aglomerează în așa măsură încât 

nici o singură piatră din pavajul Pieței San Marco nu 

rămâne neocupată, respirațiile mulțimilor minează 

integritatea statuilor, a frescelor din palate și biserici și 
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a picturilor din muzee. De asemenea, în ultimii ani 

„acqua alta”, inundațiile periodice de primăvară și 

toamnă, în timpul cărora apa atinge 1,5 metri deasupra 

pavimentului Pieței San Marco, provoacă pierderi 

enorme, periclitând stabilitatea clădirilor. Lupte intense 

între venețienii care doresc ca bătrâna doamnă să 

rămână așa cum este și cei ce vreau s-o transforme într-

un Dubai adriatic, îi amenință ființa fizică, însăși 

rațiunea ei de a fi și îi pun viitorul sub semnul întrebării. 

Mercantilismul globalizării, dumpingul de artizanat 

chinezesc ieftin, importurile de cristaluri din Boemia și 

moda populistă, care a eliminat dantelele, au lovit 

mortal industriile lagunare tradiționale, lăsând 

localnicii fără lucru. Până și în restaurante, chelnerii 

băștinași au ajuns să fie în minoritate. Între timp, orașul 

continuă să se depopuleze și din cauză că venețienii din 

clasa mijlocie nu pot să-și cumpere sau să închirieze 

locuințe la prețurile plătite de șeicii arabi ori starurile 

hollywoodiene. 

Cândva, la începutul epocii moderne, într-o vreme de 

mult apusă, când rufăria intimă încă nu se fabrica în 

China iar modelele vestimentare erau mai austere, 

cămășile erau probabil la mare preț, fiindcă într-una din 

scrierile sale, Stendhal își îndemna cititorii, chiar dacă 

au numai una, să o vândă și cu banii obținuți să meargă 

să viziteze Italia. Astăzi eu nu pot să vă dau un asemenea 

sfat, având în vedere că în societatea noastră hiper-

răsfățată, nici măcar Salvation Army nu mai primește 

cămăși purtate, chiar dacă sunt oferite gratis.  

 Cu toate acestea, faceți tot ce puteți și vizitați Veneția 

cât mai este timp! Într-o lume terorizată de sinucigași 

fanatici, tulburată de angoase și nesiguranță unde totul 

pare că se năruie, întâlnirea cu ea face bine sufletului. 

Este adevărat că la fel ca orișice în univers și Veneția 

moare, dar ce moarte frumoasă!  

 

Gabriel Watermiller 
 

 

Drumul spinos spre iubirea absolută   
Debut – „Albastru în Doi” de Daniela Cupșe Apostoaei 

Viorica Petruţ Băetu 
 

Nu demult, un prieten virtual îmi scria, într-un schimb 

epistolar, despre poezia de dragoste. Cu ani în urmă, 

vorbind despre poezie, un amic de-al său afirmase că 

„despre iubire s-a scris tot” și atunci l-a crezut, spunea 

el dar că, cu timpul, și-a schimbat perspectiva, asociind 

acum poezia cu muzica, cea care provocă „mai întâi 

trăiri”, explicațiile, înțelegerea venind mai târziu.  A 

înțeles că poezia va trăi atâta timp cât în lume va exista 

iubire. Acest prieten virtual este Codruț Miron, grafic 

designer, cineast și sensibilul traducător al volumului 

bilingv de poezii de o delicată finețe, intitulat „Albastru 

în doi”, publicat de jurnalista, realizatoarea și poeta 

Daniela Apostoaei. Acest volum marchează debutul 

autoarei în spațiul poetic. 

I-am scris în răspunsul meu că emoțiile mele literar-
artistice se traduc mai degrabă în imagini.  Și atunci mi-

am amintit că poemele Danielei Apostoaei abundă în 

forme, lumină, umbre, culoare. Oare de aceea lectura lor 

a lăsat o impresie atât de adâncă? Nu numai.  Pentru 

mine mesajul, conținutul unei bucăți literare, de arta 

sau de orice alt fel este primordial. Este însă tot atât de 

adevărat că un text bine scris este o bucurie pentru 
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suflet, intelect, simțuri, imaginație. Mi-am propus sa mă 

întorc la volumul de poeme. 

Volumul Danielei Apostoaei este un ansamblu de 

patruzeci de poeme, fiecare cu versiunea sa în engleză, 

poezii scrise în stil modern, abstract, pe tema iubirii, 

puse pe hârtie probabil  la intervale de ani unele dintre 

ele. Este o poveste de dragoste care începe și se 

sfârșește, ca apoi să înceapă din nou să se sfârșească, o 

incursiune în trăirile intime ale poetei.  

Volumul începe cu poemul „Adam” –  

 Lasă-mă într-o zi 

             să iubesc divinul din tine 

 

...o zi în care –  

   îmi voi așeza și eu 

   pe talerul strivit de timp 

   podoabele dăruirii și nemuririi mele de Femeie... 

 

Atunci va fi ziua când iubirea își va găsi făgașul. 

 

Cartea se încheie cu poezia intitulată „Început”: 

    Am închis pleoapele sufletului 

   și-am adormit în ani fără timp 

 

...Acolo m-ai întâlnit fără veste 

   Și m-ai deșteptat din uitare 

   Plecând 

    mi-ai așezat în palmă o speranță cosmică 

   când m-am trezit 

   mă devorase lumina 

   Dar am ajuns 

 

Astfel, după începuturi și sfârșituri, volumul se încheie 

cu renașterea iubirii, a iubirii absolute. 

 

Amintirile se succed, păstrate ca într-un joc de bețișoare 

aruncate la întâmplare unele peste altele, din care 

autoarea încearcă să scoată câte una, dar cum s-o facă 

fără să tulbure prezentul sau viitorul?  Iubirea lasă răni 

în suflet, chiar cea împărtășită, pentru că teama de a o 

pierde sau de a nu o merita pare să străbată printre 

rânduri.  

De o intensitate aproape dureroasă, poemele comunică 

stări complexe, trăiri și chestionări fundamentale, 

făcând uz de puține cuvinte și de mijloace poetice 

simple, conferind astfel o impresie de smerenie a 

autoarei în fața operei de artă pe care ea însăși o 

creează.  

  

...Voi alege să trăiesc 

    printre desișurile întrebărilor 

    ca un cerșetor 

    adormit lângă ruinele adevărului („O altă viață”) 

 

Fiecare poem este un lucru de finețe, de esențializare a 

trăirii momentului.  Ar părea că vrea să ne spună că 

opera de artă nu este numai adevăr, ci uneori este 

capacitatea de a ne lăsa cu grație amăgiți de 

sentimentele noastre. Căci întocmai ca Ianus cel cu două 

fețe, trăirile prezente ni le clarifică pe cele trecute dar 

ne și promit altele viitoare, incerte.  

În ansamblul său volumul formează o lume aparte în 

care trecutul pregnant prezent se întâlnește cu viitorul, 

într-o lejeră imaterialitate. Evocarea se construiește pe 

imagistică și analogie, fără a neglija aspectul divin sau 

chiar divinitatea care se coboară la scară umană, 

purificând rămășițele materiale ale umanului prin focul 

sacru al luminii. Este o abordare echilibrată, calmă, 

contemplativă, rareori dramatică. 

 

...Din conturatele forme 

   ale unei cocoașe de neputință 

   purtate atâția ani în spate 

   se auzeau bătând pentru prima dată 

   aripile unui vultur  („Betesda”) 

 

În această lume, cei doi îndrăgostiți se caută fără 

încetare, dar cum pot ei să se îmbrățișeze fără a se 

atinge? Ce-ar putea să umple o absență chinuitoare? Ei 

par prinși într-un fel de „sinapse emoționale”, un vid, 

atât de aproape unul de celălalt  în gând și în simțiri și 
atât de departe de o relație reală, de o uniune fericită. 

Fericire? Termen pământesc care nu există în versurile 

încărcate de o infinită tandrețe, care pe alocuri ne 

amintesc de „tanka” ori „katauta”, stiluri vechi de poezie 

de dragoste japoneză, care întocmai ca poeziile Danielei 

Apostoaei  sunt în așteptarea răspunsului, pentru a fi 

întregite. Dar poate poeziile Danielei nici nu se 

adresează unui partener anume, ci esenței însăși de 

ființă iubită și din care ea face parte. 
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  M-am născut din tine ca o iubire  („Ceea ce mai 

rămâne”) 

   

         ...  Sunt apa ta 

  sunt aerul tău 

  sunt pământul tău 

   mama ta 

   fratele tău 

   soția ta 

   Sunt amanta ta 

   Sunt păcatul tău 

   Ce pierd? 

   Ah! 

   ce pierd dacă sunt viața ta? („Și peste toate te 

urmăresc”) 

 

Și aici se cuvine să recunoaștem că nu se poate trece fără 

a remarca contribuția traducătorului Codruț Miron 

pentru adevărata performanță pe care a realizat-o în 

redarea esenței poemelor. Întocmai ca un pianist care 

interpretează o piesă muzicală nu numai tehnic fără 

greș, dar care este în perfect acord cu spiritul bucății 

muzicale, traducătorul își alege cuvintele și structurile 

care se suprapun cât mai aproape posibil pe conturul 

originalului, o adevărată muncă de creație. 

 

Cartea este o poveste de dragoste de neuitat: este 

iubirea sub cea mai pură formă. Iar poezia, ca artă, este 

indisociabilă de esența însăși a ființei poetei. Sunt 

„poeme-magnet” care ne cheamă și la care ne întoarcem 

în speranța de a le desluși taina, dar nu reușim decât să  

găsim noi sensuri, să trăim noi emoții și să ne 

descoperim noul „eu” cu fiecare lectură.  

 

Viorica Petruţ Băetu 
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Gureș și Viuleț - În fața cărților 
Elena Buică 

 

Gureș și Viuleț sunt poreclele a doi săteni din comuna 

mea natală, Țigănești – Teleorman, iar pe numele lor 

oficiale sunt Dumitru (Mitică) Iordăchioaia și Petre 

Găvănescu. I-am remarcat datorită dragostei lor pentru 

lectură și mai ales pentru felul cum cotrobăie cu 

istețimea minții prin filele cărților pentru a intra în 

miezul adânc al ideilor. Mi-a plăcut felul cum gândesc și 

simt cele citite.  

Mi-ar fi plăcut să le fac un portret mai amplu, dar nu îmi 

stă în putință din mai multe  motive. Astăzi nu se mai 

poate face ușor portretul țăranului nostru ca în 

literatura interbelică, pe când era alt context socio-

economic și țăranii aveau o linie directoare bine 

stabilită din bătrâni și cu rigori impuse de 

neîndurătoarea „gura satului”. Astăzi, la noi, ca și în 

multe părți ale lumii, societatea este foarte divizată din 

mai multe cauze. Trăind viața ca într-un vârtej, este tot 

mai greu să discernem adevărul de minciună, binele de 

rău, ce este statornic de ce este efemer. Abundența 

informațiilor a devenit năucitoare, influență cu 

precădere a mijloacelor de comunicare.  

Astfel, scriind aceste rânduri, sunt nevoită să mă refer 

doar la o anume latură a comportamentului 

personajelor mele, la aspectul care m-a încântat, 

pasiunea lor pentru lectura trăită la înaltă temperatură 

și mustind de dragul întâlnirii cu oamenii înțelepți, 

descoperiți în cărți. Nu sunt singurii din comună 

pasionați ai cărților. Deși țigăneștenii s-au bucurat de 

un ecou cu răsunet pentru pasiunea cu care își lucrau 

pământul, ei au fost și cititori sau creatori de artă. 

Totuși, m-am oprit doar la aceștia doi, pentru că ei mi-

au stat în preajmă și i-am observat mai atent. 

Dragostea de literatură a fost remarcată de multe 

persoane și  le-au fost prețuite trăirile dincolo de 

țărmurile așteptării. Mi-au trezit admirația printr-un 

foarte larg orizont al cuprinderii și al înțelegerii, prin 

capacitatea de investigație a realității și a legăturilor 

imprevizibile, având ca bază a instruirii lor doar clasele  

urmate în comună. 

Ca oameni, ei sunt foarte diferiți, fiecare cu 

personalitatea sa distinctă. 

Gureș, Mitică Iordăchioaia, trecut  de 80 de ani, își 

păstrează fața albă, luminoasă, cu privire blândă, gata 

să-ți sară în ajutor dacă e nevoie, atent să nu rămână 

dator la nimeni. Are scrise pe fața lui bonomia și 

candoarea lirică meditativă. De câte ori ajungeam în 

comună, venea pe bicicletă ca mânat de vânt, străbătând 

cu bucurie cei câțiva kilometri de la casa lui. De cum își 

deschidea gura intrând în conversație, intuiai apetența 

lui nativă pentru literatură, cu mare aplecare spre 

poezie. Orice idee aflată  în discuție, el o întărea spontan 

cu versuri ale marilor clasici. Le recita nuanțat, cu 

pauze, subliniind un anume aspect. Emana modestie și 

oarecare distincție, fără să se pună pe sine în valoare. Se 

desprindea gândul că, pentru Gureș, poezia este un 

balsam al sufletului, prin ea respiră frumusețe, har și 

noblețe sufletească. Nu te îndoiești de faptul că poezia  

îi hrănește dorul de bine și de lumină, îl ajută să evadeze 

din lumea aceasta rece, colțuroasă, imprevizibilă, 

bolnavă, incertă și tulburătoare. L-am admirat văzând 

cum, prin lectură, el face așa cum se pricepe, o 

descifrare a chipurilor, a luminii, a umbrelor, a marilor 

întrebări existențiale.  Cred că e unic  prin frecvența  cu 

care apelează la bagajul de poezii memorate din operele 

clasicilor noștri pentru a pătrunde cât mai  adânc în 

înțelesul cuvintelor. 

Cu înfățișarea sa luminoasă,   a prezenței sale,  e o 

plăcere și, nu de puține ori, și cu surprize care par că 

mișcă aerul din preajma noastră. 

Cu multă plăcere păstrez în minte un moment deosebit.   

Eram la Biblioteca Județeană „Marin Preda” din  

Alexandria, cu asistență multă la una dintre lansările 

cărților mele. Gureș ajunsese cu un sfert de oră înainte, 

nu cumva să intervină ceva neprevăzut și el să piardă 

vreo fărâmă din acest eveniment. Întâlnirea era 

condusă de remarcabilul om de cultură și promotor al 

valorilor culturii românești, sosit tocmai din Australia, 

George Roca. În timpul discuțiilor, Gureș cere 

permisiunea să vorbească și el despre cartea mea. După 

ce spune câteva idei, după obiceiul lui, dă exemple de 

poezii frumoase pe care le recită foarte frumos, 

terminând cu scuza că nu a menționat autorul, pentru că 

nu știe cine este. S-a auzit deodată: „Sunt poeziile mele, 

de unde le știți, pentru că volumul meu încă nu a ieșit de 
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sub tipar?”. Era vocea poetei Virginia Vini Popescu 

pentru care scrisesem prefața volumului și în cartea 

mea erau citate câteva poezii. Gureș a răspuns calm și 

cu un surâs discret în colțul gurii: „Din cartea pe care 

acum o lansează  Buni, doamna Elena Buică. Am primit-

o cu două zile mai înainte și am citit-o foaie cu foaie și 

poeziile care mi-au plăcut mi s-au fixat singure în minte. 

Vă mai recit dacă vreți”. Și vocea lui caldă și plăcută 

merita să fie ascultată. Nu l-a întrerupt nimeni. La final, 

recunoscându-și poeziile, scriitorul româno-australian, 

George Roca, deosebit de încântat pentru surpriză, l-a 

felicitat subliniindu-i multe merite. „Dacă ai porecla 

Gureș e pentru gura de aur pe care o ai”. Gureș a fost 

atunci revelația acelei întâlniri. 

Celălalt pasionat al cărților mele, Viuleț, se ține bine 

pentru cei 93 de ani. Este înalt, slab, brunet, cu privirea 

aproape tăioasă, tip de om îndârjit și încrâncenat. De-a 

lungul epocii „socialismului glorios”, alături de alți 

câțiva „tovarăși”, a deținut funcții mari în cadrul 

conducerii localității, călcând în picioare tot ce era 

considerat „dușman al poporului”. Familia mea și eu 

însămi ne aflam printre primii pe neagra lor listă. Am 

avut de îndurat multe suferințe și de lungă durată, 

vărsând zguduitoare lacrimi în amară deznădejde. 

Dar timpul schimbă multe. Gestul aprig al voinței de 

odinioară acum lovește stins la poarta înserării vieții lui 

Viuleț. Bruma de plăcere care îi întreține viața 

interioară e doar cititul. Cărțile au devenit stâlpi de 

înțelepciune, de putere și speranță, de curajul de a privi 

viața în față. Acum e preocupat să caute cuvinte și 

expresii care să-i vorbească despre adevărurile mari ale 

vieții, să-i producă bucurie și dragoste de viață. 

Și, ca o ironie a sorții, a făcut pasiune pentru cărțile mele 

care i-au trezit dragostea pentru cuvânt,  ca niciodată în 

viața lui, după cum mărturisește cu gura plină.  

Atât de mare a devenit această pasiune, încât Viuleț, 

prin lectura lor, atinge polul unei mulțumiri adânci. „Ce 

Mihail Sadoveanu, ce Marin Preda, ce Ion Creangă sau 

alții …, citiți cărțile doamnei Buică și vă  veți  convinge.  

Nimeni  nu  a vorbit atât de frumos despre noi și atât de 

mult despre satul românesc, așa cum e prezentat și satul 

nostru.”, spune el cu înflăcărare mare, oriunde și 

oricând îi ies oameni în cale.  

Viuleț este vecinul Culinei, soția vărului Măruș Buică, la 

care am stat în fiecare vară când soseam în țară. Ei se 

întâlnesc în fiecare dimineață la locul unde vine mașina 

cu pâine. E un prilej pentru el să afle câte ceva despre 

mine și scrierile mele și să  spună ce a mai gândit despre 

cele  citite și  răscitite.  

Citind el cu atenție, inclusiv fișa de autor, odată a 

constatat cu mare surpriză că din cele 18 cărți semnate 

de mine, lui îi lipsește una. A prins foc cu gura și s-a dus 

la Culina acasă să-i dea cartea care-i lipsește. Dar în 

stocul de cărți lăsat la ea, tocmai aceasta lipsea. Multe 

zile nu și-a găsit astâmpăr și alinare până nu i-am adus 

din Canada cartea dorită. 

Trecător fiind și el prin această viață, Viuleț își dorește 

ca, din vremelnicia vieții sale pe acest pământ, să 

rămână și despre el ceva în viitor și nu are cum altfel 

decât prin cărțile mele. 

„Doamnă, vă rog din tot sufletul, altă bucurie în viața 

asta nu am, decât să scrieți și despre mine în cărțile 

dumneavoastră. Puteți să scrieți și de rău, că nu mă 

supăr, știu că am făcut destule la viața mea. Vă rog eu 

foarte mult”. Și iată că i s-a împlinit dorința. Viața își are 

meandrele ei imprevizibile. Cine ar fi putut crede că 

unul dintre cei mai aprigi dușmani ai familiei mele să 

devină în Țigănești  cel mai neobosit ecou al scrierilor 

mele. Privind din înaltul cerului, cred că părinții mei i-

ar ierta multe din păcatele lui, văzând efortul fără 

stavilă de a-mi face cunoscute scrierile și de a îndepărta 

nedreptatea care mi se face, respingând propunerea 

Ligii Scriitorilor din România de a mi se acorda titlul de 

„cetățean de onoare” al comunei Țigănești.  Încearcă 

fără tihnă să „lămurească” sătenii să-i ceară primarului 

să îmi acorde  „cetățenia de onoare”, și  să nu mai  

asculte de porunca unui puternic potrivnic, înverșunat 

dușman al neamului meu, așa cum a auzit el că vorbește 

tot satul. 

Meandrele vieții aduc  multe schimbări.  Necazurile de 

acum o jumătate de veac au început să intre în conul de 

umbră al uitării și al iertării, deși au fost profunde și cu 

schimbări dramatice ale destinelor noastre. Viuleț și 

tovarășii lui n-au fost singurii vinovați. Și oricum ar fi, la 

ce ar mai ajuta acum să trăim împovărați de ura pentru 

un trecut mort. Viuleț e viu și viața are întâietate, așa 

pestriță și imprevizibilă cum e ea. Față de noi și-a spălat 

oarecum păcatele într-un mod cu totul neașteptat. 

Mă bucur pentru amândoi și îi admir că prin lectură 

învață din nou culorile cerului și gustul verii,  învață să 
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se uite mai mult în sinele lor, dar și să coboare în umbra 

tainicului gând, în adânc de suflet, acolo unde stau multe 

gânduri nemărturisite și îi mai vindecă de blestemățiile 

acestor vremuri zguduite de răutate, dezbinare, derută 

și de viruși. 

 

Eseu premiat la concursul literar organizat de Editura 

SAGA-Israel-2021

 

Elena Buică 
 
 

Să știm ce nu știm 
Carmen Ileana Ionescu 

 

N-am nici o intenție să rămân tufă de Veneția, așa că nu 

o să frec menta și cum răcită cobză nu sunt, ba din 

contră,  sănătoasă tun, m-am pus pe scormonit prin 

internet pentru a găsi explicația unor expresii folosite 

zilnic, fără însă a le cunoaște adevărata origine. Sincer 

vă spun, a fost foarte amuzant! Și tot sincer, a fost floare 

la ureche! Sunteți pregătiți pentru a vă face capul  

calendar?  

De mici am auzit tot felul de expresii pe care le folosim 

sau doar le auzim, în convorbirile de fiecare zi, dar care 

este originea lor, cine știe? Și cum vreau să știți ce nu 

știți, v-am pregătit o serie de expresii și originea lor. 

Tufă de Veneția. Această expresie își are rădăcinile 

undeva în... Veneția, pe vremea când așezarea a fost 

cedată Austriei în anul 1797. În timpul erei austro-

ungare a Veneției, mulți militari din Transilvania au fost 

făcuți prizonieri în acest oraș. Ei numesc orașul Fenițe – 

căci Vul în germană se citește F. La întoarcerea acasă, 

dacă dădeau de o tufă în timpul aratului, tufă care le 

îngreuna munca și care trebuia scoasă din pămînt, 

oamenii o suduiau, ajungând să le numească tufe de 

Veneția în amintirea timpului greu petrecut drept 

prizonieri. Aceasta este o explicație. A doua se referă la 

faptul că tufele nu pot crește pe apele pe care este 

construită Veneția, de unde și înțelesul de prost, 

neștiutor, fără informație. Sincer, mi se pare mai 

plauzibilă prima explicație! 

A freca menta. Origine - Grecia Antică! Ce făceau grecii 

antici cu menta? Frecau cu ea mesele pe care mâncau, 

pentru a-i da acesteia un miros plăcut. (Acum, pe bune! 

Nu cred că omul de rând făcea asta! Poate pe la case 

mari!). Cum aceasta muncă era făcută de leneșii care nu 

se înghesuiau la munci grele, expresia se referă evident, 

la puturoși - puturoși cu mâini frumos mirositoare! (Ce 

v-am zis? Pe la case mari!) 

Răcit cobză. Corzile mai groase ale cobzei, sunt 

acordate cu o octavă mai jos decât celelalte corzi ale 

altor instrumente muzicale care au strune. Astfel, 

sunetul este mai grav. Asemănarea dintre sunetul 

acestor corzi (burdoaie) și vocea unei persoane care 

suferă de guturai, a dus la nașterea expresiei răcit cobză. 

(Hmm... poate cineva cânta la cobză în timp ce un bolnav 

încerca să acopere sunetul corzilor, cerându-i acestuia 

să înceteze că-l doare capul. Și cum sunetele erau 

aproape identice, cobzarul n-a auzit și și-a văzut mai 

departe de treabă!) 
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Floare la ureche. Aici intră în joc demoazelele britanice 

din era medievală. Pentru a face o diferență între cele 

care aveau un pretendent și cele care nu aveau, cele cu 

pretendent își puneau la urechea stângă (pe partea 

inimii), o floare la ureche. Fetele cu floarea la urechea 

dreaptă, erau vizate de eventualii pretendenți, fiind, 

după părerea lor (bărbații!...), ușor de cucerit în vederea 

unei eventuale relații. Simplu de înțeles, nu? 

Capul calendar. Expresia face referință la faptul că în 

primele calendare tipărite, informațiile pentru fiecare zi 

erau copleșitoare și nu puteau fi reținute cu ușurință. 

Păi, cum să-ți amintești toate informațiile astrologice, 

astronomice, istorice, geografice (și cele matrimoniale!) 

pentru fiecare zi calendaristică? Sigur că aveai capul 

calendar! 

A-și pune țărână în cap. Asta ni se trage de la poporul 

evreiesc, care, la o mare durere sau pentru o adâncă 

remușcare, se acopereau cu un sac și-și puneau, la 

propriu, cenușă pe cap în semn de pocăință. 

Colac peste pupăză. Nu, nu la pupăza care ciocăne în 

trunchiul copacilor face referință această expresie, ci la 

pâinea în formă de cuib de pasăre care are un anumit rol 

în ceremonia nunților. Colac peste pupăză, colacul se 

folosește la pomenirea morților, astfel încât, expresia 

are un sens contradictoriu, dar clar,  nu este de bun 

augur, exprimând un mare necaz. 

A nimerit orbul Brăila. De unde inițial s-a crezut că se 

face referire la ușurința de a te descurca (fără Google 

map) în Brăila, datorită faptului că orașul a fost 

construit cu străzi în semicerc și câteva străzi radiale, ei 

bine, NU! Totul se referă, ne spune lingvistul Alexandru 

Graur, la alfabetul Braille. Nevăzătorii întrebau: unde 

este Braille? iar numele marelui inventator s-a 

românizat, dacă putem spune, devenind Brăila.  

A spune brașoave. În cazul brașoavelor, de vină sunt 

negustorii brașoveni din Evul Mediu care își lăudau 

marfa în mod exagerat. Niște mincinoși! 

A bate palma. Frumos mod al cetățenilor din 

Antichitate de a-și mărturisi onestitatea și a dovedi că 

nu ascunde nici unul dintre ei vreo armă. 

A-și da arama pe față. Meseria de falsificator de bani 

nu s-a născut de ieri, de azi, ci încă din Antichitate, când 

aceștia - falsificatorii, zic! -  făceau monede din alte 

materiale ieftine, și le acopereau cu un strat subțire de 

aramă pentru a le introduce pe piață. Trecând din mână 

în mână, monedele se toceau, arătând adevărata lor 

valoare (sau a falsificatorilor?). 

Țara lui Papură Vodă. Ștefăniță Vodă s-a vrut un 

voievod cu inimă bună, scutind pe țărani de biruri grele. 

Însă soarta (sau natura?) i-au jucat o farsă și peste 

pământurile sale a dat o secetă ce i-a obligat pe oameni 

să-și facă pâinea din coajă de copac sau din papură. 

Trist, oameni buni. Tare trist! 

Banul nu are miros - „Pecunia non olet”. Cam așa i-a 

spus Vespasian fiului său Titus care-l ironiza pe împărat 

pentru că pusese taxe, inclusiv pe folosirea closetelor 

publice. Drept pentru care, Vespasian, a luat o monedă, 

i-a pus-o sub nas fiului său, demostrându-i acestuia că, 

într-adevăr, banii nu au miros! Expresia face referință la 

faptul că originea banilor nu contează. 

Dacă nu vine muntele la Mahomed, se duce 

Mahomed la munte. Se spune că păgânii pe care 

Mahomed încerca să-i convertească, i-au cerut acestuia 

să mute muntele din loc pentru a dovedi forța islamului. 

S-a rugat ce s-a rugat Mahomed la munte și muntele, 

nimic. Văzând Mahomed cum stă treaba, a dat 

înțelepciunea și bunătatea peste el considerând că e mai 

bine să meargă el la munte, decât viceversa, astfel încât 

prin mișcarea muntelui ar fi omorât pe păgâni, iar el n-

ar mai fi avut ce converti. Mai bine că nu s-a mutat 

muntele din loc! 

In vino veritas. Cine n-a spus vreodată că oamenii spun 

adevărul la beție? Așa cred și eu! Anchetatorii 

Antichității și-au dat și ei seama și îi anchetau pe cei 

bănuiți de fapte infame, dându-le de băut. Iar adevărul 

ieșea la iveală la un pahar - sau mai multe... 

Ți-a mâncat pisica limba se trage de la asirienii care-

și pedepseau ostatecii de război prin tăierea limbii. Și 

cum nu ar fi fost de ajuns, ofereau limbile pisicilor 

regelui. Ei, da! Așa delicatese mai zic și eu!  

Dacă tăceai, filozof rămâneai. Ce e drept, e drept! Așa 

ar fi trebuit să procedeze și filozoful (în același timp și 

consul) Boethius, care a făcut afirmații sensibile ce n-au 

plăcut regelui Teodoric Cel Mare care drept pedeapsă, l-

a condamnat la moarte. Uf, unde te pot duce opiniile 

personale... 

Muncă de Sisif. Ce s-a gândit Zeus când l-a supărat 

Sisif? „Ia să-i pun eu ăstuia o piatră în cârcă și să-l pun 
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să o ducă pe vârful dealului din Infern”. Zis și făcut. A 

luat Sisif bolovanul în cârcă și la deal cu el! Numai că, de 

fiecare dată când ajungea sus, piatra se rostogolea, iar 

Sisif a muncit astfel o eternitate (cam așa ar fi  fost și cu 

Manole, dacă nu ar fi avut-o pe Ana!). De unde, aș zice 

eu, s-a născut și expresia: munca în zadar! 

Piatră de încercare. Bijutierii folosesc o piatră dură și 

neagră pe care freacă obiectele ce par a fi din aur. Peste 

urma de metal rămasă pe piatră se toarna acid nitric 

(apă tare). Dacă obiectul este din aur, fâșia devine 

galbenă, dacă nu, se dovedește că obiectul nu are 

valoare (poate doar sentimentală!). De unde și 

concluzia că multe evenimente, pot sau nu, scoate la 

iveală un rezultat favorabil! 

Se fură ca-n Codru Vlăsiei se referă la codrii din nordul 

Bucureștilor unde oamenii erau tâlhăriți cu ușurință 

(dar nu de Robin Hood!). 

Capul plecat, sabia nu-l taie. E, iaca, această expresie 

vine din legenda istorică Daniel Sihastrul de Dimitrie 

Bolintineanu, care suna ceva de genu: „Capul ce se 

pleacă, paloșul nu-l taie / Dar, cu umilință, lanțu-l 

încovoaie!". Sensul ei este foarte clar: dacă ești mai 

respectuos (nu neapărat mai umil!) poți evita multe 

conflicte! Sau mai bine zis, poți realiza orice dacă nu 

crezi că ești buricul pământului. 

Ai carte, ai parte nu se referea inițial la cartea în sine. 

Adică, să fii tu posesorul unei biblioteci considerabile cu 

care să-ți copleșești prietenii! Nu! Se referea la un act de 

proprietate. Cu un sens diferit, astăzi se folosește 

gândindu-te la ceea ce poți obține (inițial din punct de 

vedere financiar și doar apoi pentru renumele obținut) 

dacă ai multă școală.  

Gusturile nu se discută este o expresie de origine 

latină care îi este atribuită când lui Cicero, când lui 

Seneca. În orice caz, este o expresie foarte, foarte veche 

ce și-a dobândit locul în limbajul popular doar prin 

secolul al XVIII-lea. Contextul în care a fost folosită nu 

mi-e clar, căci n-am găsit nici o sursă referitoare la 

nașterea expresiei, dar știu cu certitudine că o folosim, 

sau măcar o gândim, de nenumărate ori, exprimând nici 

mai mult nici mai puțin faptul că, de ne convine sau nu, 

fiecare om are dreptul la o alegere personală și asta nu 

e de comentat.  

Evident că lista ar putea continua (nu la nesfârșit!), dar 

nu este cazul să plictisesc cititorul, așa că mă voi opri 

aici. Voi reveni însă într-un alt număr, cu un potop de 

informații care mai de care mai interesante. (Așa, ca să 

vă țin lipiți de revista noastră și să nu uitați cât de mult 

ne place să vă avem aproape.) 

Până atunci, vă doresc citire plăcută și vă urez numai de 

bine! 

 

 

 

Carmen Ileana Ionescu 
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Începuturi  
(continuare) 

Îți șoptesc numele și acum. Zilele trec și nu este una fără să nu mă gândesc la tine. 
Leonard I. Voicu 

 

Femelele și copiii se așezară împreună iar masculii 

formară un cerc. Grupul nu era mare. Să fi fost douăzeci, 

maxim treizeci de persoane cu tot cu copii și bătrâni. 

La sfârșitul acestei ierni lungi, erau cam trași la față. 

Vânătoarea nu a fost prea darnică cu ei în ultimul timp 

iar proviziile de fructe, de ierburi, de ciuperci, de 

rădăcini și carne uscată, erau terminate. În schimb, știau 

ce au de făcut. Vremea se încălzea, viitorul se anunța 

promițător și primii muguri își făceau apariția. 

Numai că acel miros de sânge proaspăt nu putea fi 

trecut cu vederea. Trebuia investigat. Cercul bărbaților 

se restrânse și fiecare se așeză pe iarbă. Cu toții 

așteptară cuvântul lui Zorc. Așa se cuvenea. Se priveau 

cu răbdare și îngăduință, înțelegând că se impune o 

hotărâre. Totuși, nu aveau nevoie de multe explicații. 

- Hm, Zoran, mergi! rosti Zorc cu voce gravă, ridicând 

capul și indicându-i prin acest gest direcția ce trebuia s-

o urmeze.  

Cu o culoare a pielii mai deschisă decât a celorlalți și păr 

de culoare ruginie, Zoran era un tânăr vânjos, care ieșise 

din pubertate încă de anul trecut. Avea ochi mari, 

luminoși, o privire vioaie și cercetătoare, asemenea 

tinerilor dornici de cunoaștere. Pe umeri purta o șubă 
din piele de zimbru cu blana pe dinafară, cum au 

ciobanii în zilele noastre: lungă, groasă și grea, dar care 

ținea de cald pe timpul friguros. Alături de el, odihneau 

două ghioage din lemn de corn. Le primise ca dovadă a 

intrării în rândul adulților. Prima îi ajungea până 

aproape de bărbie când stătea în picioare și părea 

înfricoșătoare în mâinile lui puternice. Cu ea pusese pe 

fugă lighioane fioroase și sfărâmase câteva cranii. 

Cealaltă, era mai scurtă, având altă trebuință. 

Cu o mișcare fluidă și fermă, ce în mod sugestiv îi punea 

în evidență forța fizică considerabilă, se ridică calm, îl 

scrută pe bătrânul Zorc drept în lumina ochilor, clipi în 

semn de aprobare și porni la drum, fără cea mai mică 

ezitare. Era un semn de încredere care i se acorda și o 

responsabilitate. De aceea, nu zăbovi nicio clipă. Se 

îndepărtă singur, știind că ceilalți își vor încerca norocul 

la vânătoare și dispăru printre umbrele adânci ale 

pădurii.  

O crampă în stomac îi aduse aminte că n-a mâncat de 

mai bine de o zi. Nu dădu atenție acestui detaliu care era 

pentru el de mică importanță și își continuă drumul cu 

aceeași ardoare. Atent la mirosurile verzi ale pădurii, cu 

urechile ciulite, avansa rapid, privind în toate direcțiile 

pentru a nu scăpa nimic din ceea ce ar fi putut fi un 

semn, o ocazie de a vâna o vietate ori a sesiza prezența 

unui pericol. Ocoli cascada, urcând coasta abruptă și pe 

măsură ce avansa, odoarea de sânge și de carne se 

accentua. Distinse mireasma de cedri dar nu înțelegea 

de unde vine, deoarece nu vedea astfel de arbori prin 

preajmă și de asemeni, o duhoare necunoscută, care îl 

făcu și mai curios. Deodată, auzi voci și se tupilă în 

spatele unui desiș, încercând să se apropie fără să facă 

zgomot. Două creaturi asemănătoare lui, altfel 

îmbrăcate și cu obiecte ciudate agățate de umeri, 

vorbeau între ele în timp ce aprindeau un foc, 

pregătindu-se să frigă câteva bucăți de carne. Zvâcni din 

instinct, gata de luptă. Mâna i se crispă pe bâtă, fruntea 

i se încruntă. Mușchii i se contractară. Totuși, 

curiozitatea îl determină să amâne atacul. Rapid, își 
recăpătă stăpânirea de sine și răsuflarea. 

- Hm! Oameni? gândi cu surprindere, bănuind cu cine 

are de-a face. 

Lecția învățată era clară: nu se trece la atac fără o 

pregătire meticuloasă și fără șanse bune de izbândă. Iar 

pe de altă parte, această întâlnire neașteptată îl intriga. 

N-ar strica să afle mai multe despre armele oamenilor, 

își spuse, arme despre care auzise și pe care ai lui, 

încercau să le explice în felul lor simplu fără să fie 

capabili să le reproducă. 

*** 

- Era mai ușor dacă aveam câini cu noi. Cărau ei carnea, 

afirmă vânătorul. Problema este că fac prea multă 

gălăgie și sperie căprioarele. 

- Dar la mistreți? 
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- Acolo e altă poveste. Ai nevoie de cei curajoși. Mistrețul 

lasă câinii și vine direct la tine să te sfâșie. Știe că tu ești 

sursa necazului. Ai să înveți. Așa am învățat și eu. Iată că 

vin ceilalți. Câți? le strigă vânătorul. 

- Șase! 

- Și blana? 

- Uite-o colea. 

- Bine! Puii sunt zdraveni? 

- Zdraveni și răi! Unul m-a mușcat. 

- Bine ți-a făcut. Le-o fi foame. Adu-i încoace! 

Vânătorul tăie câteva șuvițe de carne proaspătă și le 

apropie de nasurile puilor de lup. Scheunatul încetă ca 

prin farmec și împreună, se grăbiră către el. 

- Trebuie să le dai bucăți mici și să-i ții aproape. Să vadă 

că hrana vine de la tine și să-ți miroase mâna. Așa învață 

cine le este stăpânul. Mai târziu, îi vom deprinde și cu 

altele. Toate la momentul potrivit. Începând de azi, noi 

suntem haita lor, adăugă cu un aer de cunoscător. 

Cățeii înghițiră pe nemestecate, cu lăcomie, apoi se 

apropiară și a două oară, scheunând și cerșind un 

supliment. Sigur de el, le dădu și-a doua oară, obligându-

i iarăși să-i miroase mâinile. Apoi, îi ridică pe rând pe 

fiecare și îi cercetă amănunțit. Mulțumit de cele văzute, 

puse doi dintre ei în traista lui de piele și împărți pe 

ceilalți tinerilor. 

- Vor dormi acum cu burțile pline, adăugă satisfăcut. Că 

tot veni vorba... și carnea noastră s-a fript. Luați fiecare! 

Tinerii ezitară, se priviră lung, nefiind siguri dacă este 

bine. 

- Păi, Dotos nu ne va da o porție și nouă? întrebă unul 

dintre ei. 

- Ba da, măi, prostule! Dar cine-a vânat căprioara? Noi! 

Cine-a muncit? Noi! Cine trebuie să aibă grijă de burțile 

noastre? Tot noi! Avem întâietate! decretă veteranul în 

timp ce-și tăia o bucată în care își înfipse dinții cu poftă.  

Fără entuziasm, tinerii se supuseră, neconvinși pe 

deplin că ceea ce li se cere este echitabil față de ceilalți 

membri ai comunității. 

- Trebuie să învățați să aveți grijă de voi și apoi de 

ceilalți. Dacă nu sunteți zdraveni și puternici, cum vreți 

să fiți vânători buni? Cu burta goală și fără vlagă nu se 

trage bine cu arcul și nici sulița nu zboară departe. 

Și iarăși mușcă din carnea friptă, clefăind cu zgomot, 

plescăind din limbă cu vădită satisfacție, în timp ce nu-

și slăbea din priviri ucenicii, care, nesiguri, mestecau cu 

capetele plecate și înghițeau în sec, cum face orice om 

care este rușinat și are remușcări. 

- Gata! La drum! ordonă apoi cu gura încă plină, 

ștergându-și barba de grăsime cu dosul palmei.  

Stinseră focul, acoperindu-l cu pământ, săltară fiecare 

pe umăr un sfert de căprioară și porniră să facă cale 

întoarsă, spre satul lor. 

- Vom ajunge pe la prânz. Tocmai bine, adăugă tot el 

pentru a încuraja ciracii și a le schimba gândurile. 

*** 

Zoran observa atent fiecare amănunt. Nu pricepea ce 
vor face cu puii de lup. El i-ar fi căsăpit de mult. Acum 
cât sunt mici, își spunea. De ce să mai așteptăm? Cât 
despre oameni, ai lui îi asociau cu cele mai periculoase 
și mârșave creaturi de care trebuie întotdeauna să stai 
departe. Complet diferite de toate celelalte vietăți. 
Numai bătrânul Zorc și mama Zara întâlniseră oameni, 
cu multe veri în urmă. Pe vremea aceea erau încă foarte 
tineri și tot ce își aduceau aminte era că șeful lor de 
atunci, după câteva confruntări cu oamenii, a hotărât să 
mute tot grupul, mai bine spus ce a mai rămas din grup, 
pentru că mulți își pierduseră viața în conflict. Au pornit 
spre miazănoapte, convinși fiind că astfel își vor regăsi 
pacea și traiul liniștit. Au mers mai multe zile fără să 
privească înapoi. Iar acum, se vede treaba că nu s-au 
îndepărtat destul. Situația era gravă. (va urma) 
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