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 motto-ul revistei “contraatac” 

 „NU EXISTĂ ALT IZVOR DE AVUŢIE DECÂT MUNCA, FIE 

ACTUALĂ, FIE CAPITALIZATĂ, SAU SUSTRAGEREA, FURTUL. CÂND VEDEM 

MILIONARI FĂCÂND AVERE FĂRĂ MUNCĂ ŞI FĂRĂ CAPITAL, NU MAI E ÎNDOIALĂ CĂ 

CEEA CE AU EI,  A PIERDUT CINEVA. Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, 

pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. 

OAMENI CARE AU COMIS CRIME GRAVE SE PLIMBĂ PE 

STRADE, OCUPĂ FUNCŢIUNI ÎNALTE, ÎN LOC DE A-ŞI 

PETRECE VIAŢA LA PUŞCĂRIE. 

(…) JUSTIŢIA, SUBORDONATĂ POLITICII, A DEVENIT O 

FICŢIUNE. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. 

Acest om este menţinut în funcţie, dirijează însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, 

alegându-l în Senat. PARTIDELE, LA NOI, NU SUNT PARTIDE DE PRINCIPII, CI DE 

INTERESE PERSONALE , CARE CALCĂ FĂGĂDUIELILE FĂCUTE NAŢIEI ÎN AJUNUL 

ALEGERILOR ŞI TREC, TOTUŞI, DREPT REPREZENTANŢI AI VOINŢEI LEGALE ŞI SINCERE A ŢĂRII. 

CAUZA ACESTEI ORGANIZĂRI STRICTE E INTERESUL BĂNESC, NU 

COMUNITATEA DE IDEI, ORGANIZARE EGALĂ CU ACEEA A PARTIDEI 

ILUSTRE MAFIA ŞI CAMORRA, CARE MIROASE DE DEPARTE A PUŞCĂRIE” 

                                                           (cf. MIHAI EMINESCU – art. [Domnul Simeon Mihăilescu 

publică…] –  Timpul, 18 aprilie 1879). 

*** 

cuvinte despre revista 

“contraatac” 

'TimeZone Team  

To Me  

Today at 11:21 AM  

Buna seara, 

Am primit ultimul numar al minunatei reviste Contraatac si tin sa va multumesc pentru efortul de 

a ma tine conectat la cultura noastra. Mi-e rusine, in loc sa va recompensez eu pentru toate 

articolele minunate trimise, tot dvs cheltuiti bani cu Posta Romana. 
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Ma inclin si va salut, dorindu-va sanatate si puterea de a scrie mereu si mereu, sa ne uimiti cu tot ce 

faceti! 

Al dvs. mereu, 

Florin Grieraşu (redactor-şef al revistei ScrieLiber/IAŞI) 

*** 

Felicitari din nou  - pentru Contraatac 32. Abia acum am dat de el. 

Trec prin sutele de mesaje din ultimele trei saptamani sud-americane. 

Fl. Smarandache, New Mexico/SUA 

*** 

MULTUMIM, DIN TOATA INIMA, DOMNULE REDACTOR-SEF, ADRIAN 

BOTEZ...! 

IPT (Ion Pachia-Tatomirescu), Timişoara 

*** 

Gheorghe Gavrila Copil  

To Me  

Today at 8:36 AM  

Domnului prof. Adrian Botez, 

Felicitări, felicitări, felicitări. 

Mereu, mereu, mereu să fiţi aproape de Domnul! 

Gheorghe Gavrilă Copil 

*** 

Laura Mihalca - Bucureşti 

To Me  

May 19 at 4:05 PM  

Multumesc mult, e cadou de suflet. 

*** 
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Domnului Adrian Botez,  

Multumesc pentru revista, una serioasa si abordand teme profunde.  

Am s-o postez pe blog.  

Cu drag, 

  

c stancu _________ 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Stimate domnule profesor Adrian Botez 

   Vă mulţumesc pentru primirea revistei CONTRAATAC Nr.32. De la un număr la 

altul, apariţia revistei ne bucură tot mai mult şi fiindcă vedem cum creşte şi se 

înrădăcinează mereu mai consistentă şi utilă în sufletele noastre. Ca unul care ştiu 

sigur că şansele spirituale ale lumii se sprijină pe cumpătarea nobilă a sufletului 

nostru românesc, mă simt mai apropiat de cei a căror minte şi suflet dau 

glas mesajelor jumătăţii pline a paharului.  

   Dintre ucenicii dvs. în ale scrisului, de data aceasta m-a cucerit Ion/Nelu Ştefan prin cuvântul său trăit 

cu sinceritate. Pentru a-şi păstra sinceritatea trăirilor îi doresc şi le doresc tuturor să pună accentul pe 

cunoaşterea şi înţelegerea temeiurilor şi abia apoi să le exprime în haina cuvântului frumos. Altfel e uşor a 

scrie versuri, vorba lui Eminescu.  

    În general, păcatele culturale nu se prescriu, iar pentru a le evita este bine să ştim că la unison cu Siluan 

Atonitul care a spus: "Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui", Arsenie Boca a pictat călugărul cu 

picioarele în iad, dar cu mintea în rai, pe peretele de nord al Bisericii din comuna Drăgănescu.  

     

                               Cu toată preţuirea   

                            George Liviu Teleoacă, cercetător - Bucureşti 

*** 

 

Viorel Savin, dramaturg şi poet băcăuan, fost şef al USR-Bacău  

To Me  

Today at 1:13 AM  

Mă simt onorat să mă regăsesc în paginile reviste Dvs.! 

Vă mulţumesc mult! 

Cu alese gânduri de respectuoasă prietenie,  

Viorel S 

*** 
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Felicitări! 

Voi prelua pentru „Creşterea limbii româneşti‖ Folclorul daco-românesc şi articolul lui Valeriu Popovici 

                          Corneliu Leu, Bucureşti 

*** 

 

 

Cezarina Adamescu, scriitor, jurnalist la revista “Agero”-Stuttgart  
To Me  

Today at 10:24 AM  

Super! Felicitări din toată inima, pentru Contraatac-32! 

Cu gânduri bune, 

Cezarina 

*** 

Florentin Popescu, redactor-şef al revistei “Bucureştiul literar şi artistic”, Anul IV, 

nr. 10 (37), octombrie 2014, p. 12: 

“(…)<<Contraatac>> este o publicaţie de ţinută, cu sumar bogat şi variat, interesant de la prima şi 

până la ultima lui pagină. Se înţelege, aproape de la sine, că sufletul ei este profesorul Adrian Botez, 

pe care îl felicităm şi pentru această reuşită a d-sale‖. 

*** 
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…A FOST ODATĂ UN PROFESOR ŞI UN OM ADEVĂRAT:  

PETRU DINICU 
Pe 13 octombrie 2014, la orele dimineţii (pe la 5, când noaptea încă nu se decidea să cedeze zilei), s-a stins, ca 

o făclie, ostenită de atâta ardere duduitoare, Profesorul PETRU DINICU, de la Liceul Teoretic ―Emil 

Botta‖-Adjud. 

Se născuse, întru această lume tot mai năucă, într-o iarnă a lui 1952 (1 Ianuarie, atunci când se primeneşte 

anul!). A copilărit şi crescut în Adjud. Adjudean get-beget. 

…A urmat cursurile Facultăţii de Matematică-Mecanică (1971-1975), ale Universităţii ―Al. I. Cuza‖-Iaşi. 

Atunci şi acolo l-am cunoscut, şi eu, prima oară. 

A fos repartizat guvernamental la Liceul Teoretic ―Emil Botta‖, căruia (cum altfel?) i-a rămas fidel, până în 

ultima lui clipă de viaţă. A fost director al acestui liceu de prestigiu, între 2007 şi 2011. 

A avut doi copii, pe care i-a iubit ca pe două lumini: Alina – azi, economist, în Bucureşti, şi Robert, inginer în 

Spania. 

A participat şi obţinut, prin copii/elevi formaţi de el, premii I, la destule Olimpiade de Matematică – judeţene 

şi naţionale. 

…De când l-am cunoscut/auzit, prima oară, în Iaşi, în 1974, pe o alee dintre blocurile studenţeşti Târguşor 

Copou (în vecinătatea Vânătorului) - mi-am dat seama că era un nonconformist. Mândru şi demn, precum 

nimeni pe lume. Nu supărăcios, ci amărât, în sinea lui, când ―scăpa caii‖ şi se mai ciondănea cu vreunul nu pe 

placul lui. Şi vesel, ironic – niciodată răutăcios. Dar dispreţuia, din inimă, din ficat şi din splină, PROSTIA 

ŞI LIPSA DE CORECTITUDINE! 

…Prin 1995, internat fiind cu el, într-o anexă a Spitalului bucureştean Pantelimon, l-am cunoscut, în acea 

lună  de regim concentraţionar, mai bine decât mulţi amici, care-şi zic ―apropiaţi‖ şi ―prieteni‖. Pentru că, 

acolo, timpul trecea greu şi pidosnic, a avut vreme să mă iniţieze în Matematică, aşa cum o vedea el, Am 
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priceput că este singurul Profesor de Matematică de tip…pitagoreic. Vedea, atât de amplu, universul şi-l 

stăpânea, cu visare lucidă, în sisteme matematice – încât îl priveam, uneori, ca pe un mag dintre cei vechi. Era 

fascinant.  

Fără nimic ostentativ, avea un cântar al dreptăţii perfect. O bunătate funciară: nu există caz în care să fi putut 

interveni (ca director sau simplu om), în care să nu fi rezolvat, totul, înspre binele respectivei persoane şi 

eliberarea ei de spaime, de stres şi de percepţia nedreptăţii ―temeinice‖  a lumii. Fără niciun preţ, ci dintr-o 

nobleţe boierească, pe care i-am admirat-o, totdeauna, fără rezerve. 

…Elevii îl adorau. Inspectoratul, însă, prin anume ipochimeni şi politruci de acolo, l-a lovit, cumplit, în cele 

mai intime fibre ale fiinţei sale teribil de densificate – dar care dădea, mereu, senzaţia imponderabilităţii… 

…Vocea lui…Nimeni nu i-o va putea uita, dintre cei care l-au cunoscut. Puternică şi uşor răguşită, rareori 

exteriorizând mânie…darămite  râsul lui ghiduş, care-i zguduia, tăcut, întreaga fiinţă – …în ultima vreme, 

după câteva cutremure ale micului său trup, râsul său discret şi intim devenea, treptat, un rânjet 

amar…Înţelesese mult prea multe, din lumea asta. Era plin de viaţă, cum n-am mai văzut pe nimeni, dar nu se 

ferea să invoce moartea, tot cu ironie. Nici moartea nu scăpa de ironiile lui, bonome şi uşor flegmatice… 

 …A fost de faţă la susţinerea doctoratului meu. Se bucura, cum extrem de puţini mai pot s-o facă, azi, de 

succesul prietenilor săi. Era, PETRU DINICU, o specie rară, pe cale de dispariţie totală…Când s-au terminat 

ceremoniile ―doctorale‖ -  mi-a spus, cu ironie glumeaţo-săltăreaţă: ―Ai intrat, aici, felcer, şi ai ieşit doctor!‖ 

Şi n-a încetat, prin ani, să mi-o repete, precum celebrii defăimători antici, atât de necesari Cetăţii, care 

voiau/tentau păstrarea dreptei măsuri, în Duhul împăraţilor Romei! 

…Era un filosof. Un matematician filosof. Singurul pe care îl cunosc, cel puţin din acest judeţ. Nu i-a fost 

greu să moară, sunt sigur. A părăsit o lume teribil de mediocră, pentru standardele lui spirituale, atât de înalte   

– şi a acces la o lume pe placul lui. Luminată de Duh. 

…De când am aflat de moartea lui, adică din acea dimineaţă fatală de 13 octombrie 2014, nu-mi vine să cred 

că nu-i voi mai auzi VOCEA lui repezită, răguşită şi care promitea delicii spiritual incredibile. Nu-mi vine să 

cred că, până-l voi întâlni în lumea aceea, mai bună, nu-i voi mai auzi, undeva, oriunde (era, mereu, 

surprinzător de viu, în apariţii şi-n observaţii!) – VOCEA LUI UNICĂ, în oraşul ăsta, pe care-l cutreiera, 

călare pe ATV-ul lui, cel rablagit în ultimul hal. Cu PETRU DINICU s-a stins un adevărat Duh Socratic şi 

Ţuţeian, plin de vervă şi de o inventivitate şi haz aproape diabolice. Un copil mare, jucăuş şi atins de geniu. 

…Ne vei aştepta, acolo, în lumea Lui Dumnezeu, pe care (cum altfel?) l-ai luat în tărbacă, de nenumărate 

ori…O, dar Dumnezeu-Hristos era/este, El Însuşi, Simbolul Veseliei Senine, Copilăreşti – slobodă la gură şi 

gureşă, întru suprema înţelepciune a văzduhului viu -  precum o Pasăre a Cerului. 

Iertat vei fi, TITI DINICU – pentru că  mult ai râs, şi pe mulţi i-ai trezit la viaţă şi la Duhul cel Drept! Cu 

preţul vieţii tale, dragul meu Titi…! 

…Ştiu că durerile te-au chinuit, cumplit, o viaţă întreagă – şi ai tăcut şi răbdat, ca un martir terestru. Măcar 

acolo sus, la Dumnezeu, trag nădejde că vei fi scutit de ele – şi vei întâlni liniştea şi pacea! 

…Să te ierte Bunul Hristos, Mântuitorul Lumii, pentru tot ceea ce n-ai mai apucat să râzi şi să luminezi, 

în calea ta! 

…Să te ierte Bunul Hristos, pentru că ai lipsit lumea, prin trecerea ta la îngeri, de un profesor ca nealţii! 

Un profesor ca Ravvi autentic - căci n-a plecat nimeni, de la clasa ta şi de la uşa ta, fără de darul unui sfat 

profund uman, sfat plin de harul (exprimat pe limba tuturor!), al luminării înţelegerii şi fără de o 

învăţătură învietoare şi curat înviorătoare de Duh! 

…Dumnezeu să te odihnească, în pace, Profesore, Omule şi, înainte de toate, Prietene PETRU/TITI 

DINICU! 

                                                                                                                     prof. dr. Adrian Botez 

*** 
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însuşi “aminul” românilor vă 

răspunde! 

     

MIHAI EMINESCU (1850-1889): 125 de ani 

de la trecerea în LUCEAFĂR 
MIHAI EMINESCU, DESPRE VINDEREA 

PĂMÂNTURILOR ŢĂRII ŞI 

ÎNDATORAREA ROMÂNIEI 

 

 

(…) Mai sunt de vândut încă multe din România din câte strămoşii au păstrat. Şi, dacă ne veţi întreba care e 

împrejurarea ce inspiră străinătăţii încredere în solvabilitatea statului român, vă vom spune asemenea care e. 

DIN CE ÎN CE ELEMENTELE NAŢIONALE SUNT SUBSTITUITE PRIN CELE STRĂINE; 

SIGURANŢA CĂ ROMÂNIA DEVINE UN SIMPLU NUME PENTRU A ÎNSEMNA COLONII DIN 

CENTRUL EUROPEI LÂNGĂ DUNĂRE, SIGURANŢA CĂ POPORUL NOSTRU NU MAI E ÎN 

STARE DE-A-ŞI RECÂŞTIGA VREODATĂ PĂMÂNTUL PATRIEI SALE DIN MÂINI STRĂINE, PE 

ACEASTĂ SIGURANŢĂ CĂ VIITORUL E AL LOR ÎN ACEASTĂ ŢARĂ, EI CREDITEAZĂ 

GUVERNULUI‖. 

(Mihai Eminescu, În numărul său din urmă…, Timpul, 1 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, Ediţie critică 

întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1985, pag. 232) 

 

„MATEI BASARAB RĂSCUMPĂRA CU BANI DIN VISTERIE PĂMÂNTURI ÎNCĂPUTE PE MÂINI 

STRĂINE; ASTĂZI TREI DIN PATRU PĂRŢI ALE ACESTOR PĂMÂNTURI SUNT ÎN ASEMENEA 

MÂINI. SE ÎNŢELEGE CĂ CU PĂMÂNTUL TREC DREPTURILE PUBLICE, CU ACESTEA 

PARLAMENTUL, CU PARLAMENTUL PUTEREA‖. 

(Mihai Eminescu, De îmbunătăţiri rele…, Timpul, 3 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 234) 

 

 „Posibilitatea dată unor nulităţi şi unor parveniţi de-a trăi din buget, din întreprinderi, din arenzi, din 

păsuieli; posibilitatea constituţională dată unor oameni de provenienţă incertă de-a exploata munca 

poporului fără nici o compensaţie, iată răul, incurabil poate, al organizaţiei noastre‖. 

 (Mihai Eminescu, Răul de căpetenie…, Timpul, 22 august 1881, în Opere, vol. XII, Ed. cit., Bucureşti, 1985, 

pag. 303) 

 

http://xn--mini-boa.se/
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 „Azi ţăranul scade pe zi ce merge, proprietarul, ale cărui interese sunt identice cu ale ţăranului, asemenea, 

bresle nu mai avem, negoţul încape pe mâini străine încât, mâine să vrem să vindem ce avem, găsim 

cumpărători străini chiar în ţară şi am putea să ne luăm lucrurile în spinare şi să emigrăm la America. 

Chiar ar fi bine să ne luăm de pe acuma o bucată de loc în Mexico, în care să pornim cu toate ale noastre, 

când nu vom mai avea nimic în România. Să nu ne facem iluzii. PRIN ATÂRNAREA NOASTRĂ 

ECONOMICĂ AM AJUNS CA TOATE GUVERNELE, SPUNĂ ELE CE-OR POFTI, SĂ ATÂRNE MAI 

MULT SAU MAI PUŢIN DE ÎNRÂURIRI STRĂINE‖. 

(Mihai Eminescu, Frază şi adevăr, Timpul, 23 decembrie 1877, în Opere, vol. X, Ed. cit., Bucureşti, 1989, pag. 

31) 

 

„PENTRU ÎNCURCAREA JUDECĂŢII PROFANILOR SE CLĂDEŞTE UN LABIRINT DE CIFRE ŞI 

FRAZE PSEUDOŞTIINŢIFICE, FĂRĂ CAP ŞI FĂRĂ COADĂ, ÎN CARE NU SE VEDE ESPRIMATĂ 

CLAR NICI O IDEE CUMSECADE, dar din al căror întreg reiese intenţia guvernului vătămătoare 

intereselor Statului‖. 

(Mihai Eminescu, Mai toate ziarele oficioase…, Timpul, 16 noiembrie 

1879, în Opere, vol. X, pag. 354) 

 

 „Marii oameni ce se pretind reprezentanţi ai poporului românesc întreg, cei ce pretind a personifica 

idealurile noastre naţionale, lupta de emancipare ce ne absoarbe(;), aceştia nu au în vedere decât 

UTOPII COSMOPOLITE, PROPRII A NE DEZORGANIZA ŞI MAI MULT, A SLĂBI ÎN NOI SIMŢUL 

DE CONSERVAŢIUNE NAŢIONALĂ şi, dacă se servesc din când în când de ideile comune poporului 

românesc, o fac numai debitându-le ca pe o marfă, pentru a-şi câştiga popularitate‖. 

(Mihai Eminescu, E greu a afla…, Timpul, 27 noiembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 229 

 

 „Natura poporului, instinctele si inclinarile lui mostenite, geniul lui, care, adesea, nestiut, urmareste o idee 

pe cand tese la razboiul vremii, acestea sa fie determinante in viata unui stat, nu maimutarea legilor si 

obiceielor straine. Deci, din acest punct de vedere, ARTA DE-A GUVERNA E STIINTA DE-A NE ADAPTA 

NATURII POPORULUI, A SURPRINDE OARECUM STADIUL DE DEZVOLTARE IN CARE SE AFLA 

SI A-L FACE SA MEARGA LINISTIT SI CU MAI MARE SIGURANTA PE CALEA PE CARE-A 

APUCAT. Ideile conservatoare sunt fiziocratice, am putea zice, nu in senzul unilateral dat de d-nul Quesnay, 

ci in toate directiile vietii publice. Demagogia e, din contra, ideologica si urmareste aproape totdeauna 

realizarea unor paradoxe scornite din mintea omeneasca. LEGILE DEMAGOGIEI SUNT FACTICE, 

TRADUSE DE PE TEXTE STRAINE, SUPTE DIN DEGET, PE CAND ELE AR TREBUI SA FIE, DACA 

NU CODIFICAREA DATINEI JURIDICE, CEL PUTIN DICTATE SI NASCUTE DIN NECESITATI 

REALE, IMPERIOS CERUTE DE SPIRITUL DE ECHITATE AL POPORULUI; nu reforme introduse in 

mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfa noua sau ca un nou spectacol, ca 

eligibilitatea magistraturii, pe care nimeni n-o cere. Masurile economice ale demagogiei sunt o maimutarie. 

Ii vezi creand drumuri noua de fier, tot atatea canaluri pentru scurgerea industriei si prisosului de populatie 

din strainatate, pe cand adevarate masuri ar fi acelea menite a dezvolta aptitudinile cari sunt in germene in 

chiar poporul romanesc‖. 

(Mihai Eminescu, Ceea ce dă guvernului…, Timpul, 1 aprilie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 87) 

 

„Capitalul, cel puţin cel imobiliar, avea înainte un character istoric, tradiţional şi personal. Legăturile între 

boieri şi ţărani erau istorice, tradiţionale, personale. E nenatural a admite ca oameni de aceeaşi rasă, care 

neam de neamul lor trăiseră şi lucraseră împreună, să nu aibă un sentiment de cruţare şi omenie 

între ei. Boierul cel mai avar, cel mai lacom de avere, n-ar fi îngăduit să i se exploateze ţăranii de către 

slugile lui. ASTĂZI CAPITALUL E IMPERSONAL. O moşie străveche (în sens larg un activ, indiferent de 

natura lui: productivă, comercială etc. n.n.) încape pe mâna unui străin de origine, care caută să scoată 

lapte din piatră. PUŢIN ÎI PASĂ DE SOARTA LUCRĂTORULUI, DE BISERICĂ ORI DE ŞCOALĂ. 

OMUL E PENTRU EL UN INSTRUMENT DE MUNCĂ, o vită trebuitoare pentru un timp mărginit, până 

ce vinde sau arendă altuia moşia. Lipsa de sentiment de rasă, lipsa de solidaritate între popor şi clasele 
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dirigente, recrutate dintre Cariadgii şi Basmangii (alcătuite din elemente neromâneşti n.n.) lipsa de simţ 

istoric şi naţional, NE-AU ADUS UNDE SUNTEM ŞI AU PREFĂCUT O ŢARĂ VECHE, CU TRECUTUL 

EI CINSTIT, CU DATINELE EI ONESTE, ÎNTR-UN HAN DE OASPEŢI STRĂINI, în care toată 

organizaţia (organizarea socială n.n.) s-a făcut (a fost făcută n.n.) în favorul străinilor, pentru a le face 

traiul cât mai neted şi mai moale în ţara nimănui, căci numai firma (denumirea-I n.n.) mai e a noastră. Noi 

nu suntem contra îmbogăţirii celor ce vin şi se aşează în ţară. Cu timpul vor deveni, poate, buni cetăţeni ai 

acestui stat. Dar, ca de dragul lor, să ucidem oamenii noştri proprii, ca de dragul luxului, desfătărilor, 

înlesnirilor de trai (care sunt – cu toatele, indubitabil şi aproape în exclusivitate – apanajul elementelor de 

origine străină n.n.) să compromitem existenţa fizică şi morală a rasei române, iată ceea ce e de neauzit şi de 

neînţeles. Poporul nostru e pe calea de a ajunge ca fellah din Egipt. Totul e străin acolo, afară de mizerie. 

Numai ea e naţională, egipteană‖. 

(Mihai Eminescu, Economiştii observă…, Timpul, 10 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 238, 239) 

 

„La noi, în ţara absolutei libertăţi, este cu putinţă ca lucrătorul să nu se bucure nici de duminecă, nici de 

sărbătoare, să nu se bucure nici de răgazul pe care Scriptura îl asigură până şi animalelor. MANIA DE A 

TRATA PE OM CA SIMPLĂ MAŞINĂ, CA UNEALTĂ PENTRU PRODUCERE, ESTE, ÎNTÂI, TOT CE 

POATE FI MAI NEOMENOS; AL DOILEA, DEZASTRUOASĂ PRIN URMĂRILE EI. Căci, vita de 

muncă se cruţă la boală, i se măsură puterile, nu se încarcă peste măsură, pierderea ei e egală cu 

cumpărarea unei alteia, încât interesul bine înţeles al proprietarului este cruţarea. La om lucrul se schimbă. 

Poate să se stingă în bună voie, se va găsi, totdeauna, altul la loc, căci, nevoia e o dăscăliţă amară, care 

primeşte orice condiţii”. 

 (Mihai Eminescu, Robie modernă, Curierul de Iaşi, 12 decembrie 1876, în Opere, vol. IX, pag. 286) 

tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe,  

 

„Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinţele şi tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele 

trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale; într-un cuvânt: legile unui popor, drepturile sale, nu pot purcede 

decât din el însuşi‖. 

(Mihai Eminescu, Echilibrul, Federaţiunea, 22 aprilie, 4 mai 1870, în 

Opere, vol. IX, pag. 93) 

 

―AVEM LA DATORII: O JUMĂTATE DE MILIARD DE FRANCI DATORIE PUBLICĂ, O SCĂDERE 

REGULATĂ ATÂT A MUNCITORILOR AGRICOLI CÂT ŞI A BRESLAŞILOR, O DESPOIATE MAI 

NEÎNDURATĂ A ŢĂRANULUI, ba sărăcirea claselor de sus, produsă prin sărăcirea generală, iar NEGOŢ 

ŞI MESERII ÎN MÂNI STRĂINE. AM ADMIS LEGIUIRI STRĂINE? EI BINE NU LE-AM ADMIS 

PENTRU ROMÂN, CU TREBUINŢELE CĂRUIA NU SE POTRIVEAU, CI PENTRU ELEMENTE 

ECONOMICE CU CARE SE POTRIVEAU ŞI CARE ŞTIU A SE FOLOSI DE DÂNSELIE. Am creat o 

atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare. [...] STATUL E AZI MAŞINA, 

PRIN MIJLOCUL CĂREIA CEI LAŞI SE RĂZBUNĂ ASUPRA POTRIVNICILOR LOR POLITICI. Iată la 

ce hal am ajuns cu suveranitatea poporului, LIBERATEA, EGALITATEA ŞI FRATERNITATEA. Apoi 

bune sunt? – Bune, numai au un cusur: NU SE POTRIVESC‖ 

 (MIHAI EMINESCU, SCRIERI POLITICE [3]) 

 

―Eminescu are o publicistică în care pune probleme fundamentale. El se identifică cu poporul român până la 

sacrificiul de sine. Drama sa morală este şi a noastră. Ameninţarea fiinţei naţionale a poporului român nu 

este înlăturată, şi relele de care suferea societatea românească din vremea sa sunt şi ale zilelor noastre, în 

forme nu mai puţin grave. Publicistica lui Eminescu o trăim astăzi dureros de actual  (…) Cine are răbdare 

să citească nenumăratele articole pe care le-a scris Eminescu la ziarul Timpul (între octombrie 1877 şi iunie 

1883) – ca reacţie la pretenţiile Germaniei şi ale „Alianţei izraelite” (cu sediul în Germania”) – va înţelege 

că Eminescu este un Mare Român şi un gazetar care s-a documentat meticulos şi care nu a înclinat balanţa 

şi condeiul în funcţie de pretenţiile şi presiunile regimurilor care s-au perindat în timpul său. Publicistica lui 

Eminescu are ponderea cea mai mare ca extindere şi relevă un luptător pe tărâm social şi politic, el este un 
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Gazetar cu o înaltă conştiinţă civică. Dar, dincolo de cantitate, rămâne cuvântul cu putere al gazetarului 

Eminescu, care a dat frisoane nu numai contemporanilor său, neiubitori de pământ românesc şi de valorile 

cultural – spirituale româneşti, ci i-a deranjat şi pe exponenţilor fostului regim comunist. – interviu cu 

Academicianul Dimitrie Vatamaniuc [4], despre viata si moartea lui Eminescu şi soarta operei sale sub 

comunişti şi postmodernisti (Ziaristi Online). 

 

Compilaţie jurnalistică (din articole socio-politice eminesciene!), cu o concluzie ―vatamaniuciană‖! – trimisă 

spre publicare, de către colaboratorul nostru,  

FLORIN-LIVIU JIANU, Craiova/ROMÂNIA 

 

de la nistru pân' la tisa… 

EMINESCU - UN  MARE  PATRIOT 

 

        LUAREA  SA  DE  POZIŢIE  FERMĂ  ÎN   PRESĂ CONTRA  MĂSURILOR      

       UNGURILOR DE  DEZNAŢIONALIZARE  ŞI  MAGHIARIZARE FORŢATĂ   

                         A ROMÂNILOR  TRANSILVĂNENI DUPĂ  ANUL  1867                                                            

    

    Marele nostru Eminescu nu a fost numai cel mai mare poet al nostru, dar a fost şi-un mare erudit şi un 

mare patriot. În operele sale, cumulate în volumele de scrieri politice, sub diverse pseudonime, a 

combătut aprig derivele politicienilor vremiii, cît şi afacerile veroase ale alogenilor care se îmbogăţeau pe 

spinarea curbată a ţărănimii noastre româneşti. 

    În cele ce urmează ne vom ocupa numai de articolele în care marele nostru patriot denunţa cu fermitate 

măsurile criminale luate de guvernele maghiare care s-au succedat după anul 1867 în scopul 

deznaţionalizării şi maghiarizării românilor transilvăneni. 

    Pentru a înţelege, cum au putut, aşa dintr-odată, ungurii să poată lua aşa măsuri drastice în 

Transilvania, trebuie să cunoaştem mai întâi contextul politic care le-a permis să-şi pună în aplicare 

campania de deznaţionalizare şi de maghiarizare forţată.    

    Într-un articol care a apărut în săptămânalul Naţiunea, în două editoriale din luna aprilie 2008, intitulat 

„Adevărul istoric despre unguri‖ am explicat documentat originea şi adevărata istorie a ungurilor, cât şi 

erorile din scrierile istorice care, din păcate le găsim şi astăzi în manualele de istorie şi în cărţile de 

Istorie (Istoria Românilor dispărând din programele analitice) ale actualilor noştri profesori 

universitari! 

    În articolul sus amintit, i-am descris pe unguri, aşa cum Rösler, austriacul desemnat de autorităţile 

austriece să prezinte cine sînt românii, aceşti iobagi care cer drepturi civice egale cu a celorlalte 

naţionalităţi conlocuitoare în Transilvania, studiul fiind publicat într-o carte Romäniche Studien apărută în 

1871 la Viena, din care s-a documentat şi dl. Gabriel Gheorghe, în articolele scrise în rev. Getica. 

Eminescu n-a cunoscut cartea lui Rösler când a publicat primele articole, altfel, ar fi putut să-i 

încondeieze cu mai multă vigoare, despre originile şi comportările lor. 
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    Iată cum Rösler îi prezintă pe unguri la sosirea în Europa: ...Numărul lor trebuie să fi fost foarte redus 

la sosire; ar fi hazardat să încercăm o evaluare. Maghiarii erau pe vremea care au apărut în teatrul 

european interior, nişte nomazi care îşi mulgeau caii  (iepele n.n.) iar căminurile lor erau corturile 

mişcătoare (căruţe cu coviltir n.n.) ...Hrana lor se compunea din carne de vită pe jumătate crudă pe care 

o mâncau fără s-o taie cu cuţitul, sau peşti care se găseau din abundenţă în noua patrie; băutura lor era 

laptele de cai şi sângele vitelor tăiate, pe câmpul de luptă se vedeau sorbind sângele inamicilor căsăpiţi; 

a mânca inima duşmanilor era considerată ca un medicament. Un alt fapt semnalat de Rösler a fost 

exterminarea la Atelkuz, unde ungurii îşi lăsaseră copii, femeile şi bătrânii la plecarea lor într-un raid de 

jaf, de către pecenegi şi bulgari, deci, din acel moment partea femenină şi descendenţii lor dispărură 

complet! Deabea în anul 896 ei descind în Panonia unde sălăşluiau românii panonieni. 

    Din aceste locuri, împreună cu românii autohtoni puşi pe căpătuială, au înfăptuit 45 de raiduri de jaf 

către vest, în ultima, la Lechfeld în 955, Otto I, împăratul germanilor îi extermină pe toţi. Rösler, în cartea 

sa, descriind luptele de la Lechfeld scrie:...Cei care au reuşit să se salveze în prima zi, (este vorba de 

unguri şi românii panonieni maghiarizati n.n.) au căzut în zilele următoare, fiecare ceată fugară fiind 

hărţuită, cu sălbăticie şi nimicită. Urmărirea s-a întins până la Regensburg; puţini au avut norocul să 

scape. Nu a fost un dezastru militar, ci o luptă de exterminare. Cu această catastrofă a fost răzbunată şi 

a luat sfârşit o perioadă de 48 de ani de cumplită înjosire şi de îngrozitoare mizerie pentru Germania 

(pag. 180). (subl. autorului art. G. Gheorghe)    Să mai reţinem că ungurii au pierdut trei conducători. Pe 

şeful expediţiei Bulcsu, ortodox, botezat la Constantinopol, de teamă să nu-i scape prin cine ştie ce 

practici necunoscute, Otto I l-a spânzurat imediat.  Cele scrise de mai sus, nu sînt scrise de un adversar 

al ungurilor, ci de însuşi Robert Rösler, omul angajat de Imperiul Austro-Ungar ca să răstălmăcească 

istoria românilor, să scrie la termenii ceruţi de interesul politic al imperiului dualist. (p. 202, Getica, 5-

6/2005) 

    Din cele de mai sus trebuie reţinute următoarele adevăruri. Ungurii, ne mai fiind suficienţi să mai 

conducă raidurile contra germanilor au trebuit să se alieze cu băstinaşii, iar conducătorii lor erau oameni 

cu carte, Bulcsu fiind creştinat la Constantinopol şi trimis cu daruri şi cu insemn de principe, cam odată 

cu Iuliu, principe al Transilvaniei, unchiul lui Vaic, viitorul rege Ştefan I, care a fost tot român panonian. 

Dacă se consultă cronicile bizantine ne dăm seama că românii panonieni erau deja creştinaţi la sosirea 

ungurilor şi aveau şi episcopi sfinţiţi şi ordonaţi de patriarhul Constantinopolului. După părerea noastră, 

dat fiind numărul redus de unguri când au ajuns în Panonia, şi-n atâtea raiduri, numărul lor s-a diminuat, 

iar ei n-au mai fost în stare să conducă şi să asigure numărul necesar pentru a se măsura cu germanii. Fapt 

cert, rezultând chiar din afirmaţiile lui Rösler, ei au fost practic exterminaţi. Creaţia Statului maghiar şi 

numirea unui rege apostolic în 1001, a fost opera papalităţii care a vrut să creeze un stat tampon între vest 

şi est contra invaziilor din est şi prin acest stat să propage catolicismul, prin puterea brahială în estul şi 

sud-estul Europei. Metodele prin care au convertit prin forţă şi ucideri propagarea catolicismului şi 

convertirea cu forţa a românilor panonieni şi apoi o parte a românilor transilvăneni le-am relatat în două 

articole Adevărul istoric despre unguri. Toţi ungurii de astăzi sunt în totalitate proveniţi prin 

deznaţionalizarea, maghiarizarea şi catolicizarea forţată a românilor panonieni şi o parte a românilor, 

a secuilor transilvăneni, cum şi a celorlalte minorităţi din Ungaria, cehi, sloveni, ruteni, etc. 

    Veţi găsi în dicţionare, în Larousse sau alte Enciclopedii, cît şi în manualele şcolare şi universitare la 

cuvîntul Transilvania că: ,,... a fost ataşată regatului maghiar în sec.XI‖ afirmaţie cu totul inexactă, 

bazată pe Cronica pictată de la Viena în care scria: „Ştefan ...prinzând pe ducele Transilvaniei Iuliu 

(unchiul lui Ştefan care n-a vrut să trecă la catolicism n.n.) şi-a familiei sale îl trimite în Ungaria?... şi 

întregul lui regat, foarte mare şi bogat, l-a unit cu monarhia Ungariei” afirmaţie care-i cu totul ne 

adevărată! Adevărul este că, sub această minciună sfuntată, se ascunde de fapt adevăratul scop al 

raidului pe care l-a făcut Ştefan, ajutat de trupele papale de germani ale nunţiului papal, care dirija toate 

acţiunile regelui maghiar, acapararea tezaurului deţinut de Iuliu. După care Ştefan s-a întors acasă, în 

Ungaria care, la acea vreme nici măcar nu exista ca teritoriu. (vezi G.Gheorghe, Studii de cultură şi 

civilizaţie românească p. 109) 

    Pentru a combate această falsă afirmaţie, în articolul Adevărul istoric despre unguri am argumentat că 

ungurii n-au fost semnalaţi în Transilvania nici în sec XV, mărturia viitorului papă Pius II (1405-1461): 
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Regiunea Transilvania este aşezată dincolo de Dunăre....În vremea noastră e locuită de saşi (Teutones), 

secui şi români (înainte de 1458 !, an când devine papă, ap. Călători străini, I, p. 471), iar la 1623, la 

Cluj, Gabriel Bethlen principele Transilvaniei emite privilegiul în care se află scris : Noi, Gabriel (din 

mila lui Dumnezeu etc. principe al Sfântului Imperiu Roman şi al Transilvaniei, stăpânitor al 

Părţilor Ungariei, comite al secuilor ... După ce în ţara noastră am fost instituiţi din îndemnul şi voinţa 

atotputernicului Dumnezeu, precum şi prin voinţa şi votul unanim al locuitorilor Transilvaniei 

populate de cele trei naţionalităţi, nu dorim nimic mai mult decât să restabilim această ţară a noastră, 

pustiită, jefuită de diferite evenimente războinice, de năvălirile popoarelor străine ... pentru ca astfel 

întărindu-se zi cu zi să-şi recâştige vechea putere şi ornată cu insemnele de glorie ale războiului şi păcii, 

să se apropie de vechea Dacie (sau să atingă strălucirea acesteia), ap. Moshe Carmilly-Weinberger, 

Istoria evreilor din Transilvania, 1623-1944), pag. 53. (Prin cele trei naţionalităţi se înţeleg saşii, secuii şi 

românii (n şi s.ns, vezi G. Gheorghe, Cum se scriu cărţile, în Getica nr. 5-6, pag. 203/204). 

    În anul 1526, după bătălia de la Mohaci, Statul apostolic maghiar dispare, iar ulterior, în 1541 Ungaria 

devine provincie otomană, paşalâc turcesc, iar Transinvania devine, ca şi cele două Principate româneşti, 

principate autonome sub protectorat turcesc, plătind însă un tribut anual. 

    După înfrângerea Imperiului Otoman de către austrieci, prin pacea de la Carlovitz (1699) Ungaria 

devine provincie a Imperiului Habsburgic, iar Transilvania revine ca Principat autonom, (s.n.) în cadrul 

aceluiaşi imperiu.  

    Din acel moment, începe ofensiva maghiarilor, fiind într-o inferioritate numerică şi la ei şi în 

Transilvania, să pornescă, cu ajutorul papalităţii la ofensiva catolicizării nobilimii româneşti, sub 

presiunea uciderii întregii familii în caz de refuz şi a feudalizării forţate a sistemului de exploatare a 

pământurilor. 

    Nu insistăm ce s-a întâmplat în perioada 1699-1867, în cadrul celor două revoluţii, din 1784/85 a lui 

Horea şi nici cea din 1848 a lui Avram Iancu, în amândouă românii fiind trădaţi de către Habsburgi, ni s-a 

dat o lecţie aspră, să ne învăţăm minte, să nu mai avem încredere în nici-o promisiune venită de la străini, 

noi înşine trebuie să luptăm pentru independenţa şi prosperitatea ţării noastre şi să nu aşteptăm sprijin şi 

ajutor de la nici un stat străin! 

    În noiembrie 1865 Dieta de la Cluj, dominată de nemeşimea maghiară aleasă neconstituţional, 

decretează unirea Transilvaniei cu Ungaria. Cu toate protestele românilor transilvaneni, odată cu 

încoronarea lui Frantz Josef în 1867, este legalizată această unire! 

    Prin valul de măsuri de maghiarizare forţată în Transilvania, pe care ungurii le-au luat, maghiarizarea 

învăţământului şcolar, maghiarizarea numelor de persoane, de nume de oraşe şi sate, a denumirilor de 

rîuri, se căuta pierderea entităţii naţionale a românilor, care erau refractari la astfel de măsuri 

draconice. În cartea Urmaşii lui Attila, de Radu Theodoru, reeditată în 2008 în Ed.Lucman-Bucureşti, veţi 

găsi detaliat, toate suferinţele românilor transilvăneni, de la înfiinţarea de papalitate a regatului maghiar, 

până astăzi. 

    Am trasat în linii mari, din adevărata Istorie a Transilvaniei, pentru a vă da seama în cele ce 

urmează, cu câtă ardoare şi patriotism a luptat Eminescu în presă, în momentul când ungurii au anexat 

Transilvania la Ungaria în 1867 şi au început opresiunea şi deznaţionalizarea românilor transilvăneni. 

    Cum conducerea Statului Român, proaspăt format prin principele Carol, cît şi a guvernanţilor având 

probabil alte priorităţi nu a luat poziţie fermă faţă de acest act neconstituţional şi contrar intereselor 

românilor de pretutindeni, a luat o poziţie fermă Mihai Eminescu care, în editorialele vremii, 

Federaţiunea (Pesta), Curierul de Iaşi, Convorbiri Literare şi Timpul (Bucureşti) între anii 1870-1883, 

texte culese şi tipărite sub titlul M. Eminescu – OPERE  vol.II Studii şi Articole Politice. 

     Iată câteva intervenţii în Federaţiunea din Pesta din 5/17 iulie 1870, scrise sub pseudonimul Varro. 

Sub titlul „Să facem un congres” Eminescu atacă dualismul puterii austro-ungare, într-un imperiu de 

naţiuni în care ei nu deţin majoritatea, dominând popoare care nu sînt de acord a fi conduşi şi nici asupriţi 

de o minoritate. El se întreaba la un moment dat „ …ce rol vor juca Românii la regenarea bătrânei 

Austrii? Sta-vor ei cu mâinile în sân, cum sunt obicinuiţi a sta, întimida-se-vor de ţipetele bufone ale 

Maghiarilor sau Nemţilor, - ori vor merge cu fruntea deschisă, solidari cu celelalte naţiuni, cari au 

aspiraţiuni comune nouă, spre a apela la simţul de dreptate a tronului, spre a-l sili a ceda voinţelor 
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supreme ale popoarelor?... Şi mai departe scrie: „În această operă, ce pare a se pregăti, Românii trebue 

să joace un rol eminamente activ…Şi, într’adevăr, dacă ar fi în inima noastră o singură scânteie din 

virtutea antică a oamenilor, …am vedea ce absurd e să cerşim de la Maghiari drepturile ce ni se cuvin şi 

cari trebue să ni le luăm pe altă cale.” 

    Şi în acest sens, Eminescu reproşează românilor comportarea negativă, fără să ia nici-o măsură în 

cadrul unor acţiuni ilegale ale unor comisari guvernamentali, care vin şi sistează activitatea unor comisii 

alese de către o Adunare legal constituită. Şi apoi, se miră cum, la anexarea Banatului nimeni nu a 

protestat. Şi mai departe: „Un insolent are cutezanţa de a spune în camera Ungariei, cumcă naţiunea 

română nu există. I se răspunde că există şi nimic mai mult; ca şi când acel om n’ar fi ştiut-o, ca şi când 

el ar fi spus-o cu altă intenţiune decât să arunce o nouă umilire asupra naţiunii româneşti. Aicia trebuia 

un protest energic şi formal contra purtării neescusabile a unor deputaţi, cari n’au respect de naţiuni 

întregi… Ce president e acela, care lasă ca un insolent să insulte, nerevocat la ordine, o naţiune 

întreagă? Un altul ne spune, cumcă am face poate bine de a emigra în România, recte de a părăsi acest 

pământ, care e cu mult mai drept şi cu mult mai multă raţiune al nostru decât al lor. Cine protesta contra 

unor asemenea insinuaţiuni pe cât de răutăcioase, pe atât de bine calculate? Nimeni.” Şi apoi :Cehii 

spun în organele lor cumcă vor face opoziţiune până atuncia, până când se va recunoaşte deplina 

autonomie a Boemiei. De ce nu cerem neted şi clar pentru noi, ceea ce Cehii pretind pentru ei? 

Tranzacţiuni în drepturi naţionale nu se încap, până când nu ne vor ceda ceea ce voim noi; căci faţă cu 

sistemul constituţional de astăzi, faţă cu dualismul trebue să fim ireconciabili. ... Oricare bun cetăţean 

are datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale şi de aceia şi Românii prin natura  lucrurilor au datoria 

de a provoca un congres general al lor, care să determine atitudinea naţiunii româneşti faţă cu o 

eventuală schimbare a sistemei constituţionale. ...În caz dacă congresul şi-ar alege oamenii săi de 

încredere, cari să-l reprezinte faţă cu tronul, aceştia trebue să fie înainte de toate energici şi de caracter 

... – căci aicea trebuesc oameni ai faptei pe cari să nu-i orbeasca nici şansele, nici aurul, nici stelele şi 

ordurile mari, care în genere se pun pe inimi mici! Şi apoi, cu oameni probi şi de caracter nu se încap 

tranzacţiuni încurcate.”  

    Facem, un scurt comentariu, a tot ce cu amar scria Eminescu despre transilvăneni, care trebuiau să se 

lupte pentru drepturile lor într-o provincie austro-ungară, şi cît de actuale, după aproape un secol şi 

jumătate, sunt sfaturile poetului şi patriotului român, în alegerea celor care trebuie să ne reprezinte astăzi, 

în Parlamentul României! Dar, să continuăm ce scrie Eminescu în articolul său: „Dacă mai are cineva o 

singură îndoială despre importanţa unui Congres, acela cugete numai cît de degradaţi trebue să fim noi 

Românii, dacă până şi Maghiarii, poporul cel mai decăzut al Europei moderne, au ajuns să fie stăpânii 

noştri şi să-şi bată joc de noi în şedinţele acelei adunări, ce se pretinde cameră. (s.n.) Şi mai departe, 

Eminescu face apel la dreptatea ce ni se cuvine transilvănenilor, faţă de toate sacrificiile pe care le-au 

făcut, sprijinind Habsburgii, în momentele cele mai dificile pe care le-au avut în confuntările lor cu 

ungurii. „E timpul ca să ni se răsplătească şi nouă sacrificiile, care le-am adus secol cu secol acestei 

Austrii, care ne-a fost vitregă şi acestor Habsburgi, pe cari îi iubim cu idolatrie fără să ştim de ce, pentru 

cari ne-am vărsat de atâtea ori sângele inimii noastre fără ca ei să facă nimica pentru noi. Astăzi 

credem, că ar fi venit timpul, ca să pretindem şi noi ceia ce ni se cuvine de secoli. E timp să declarăm 

neted şi clar, că în ţara noastră (căci este a noastră mai bine decât a ori cui) noi nu suntem şi nici nu 

vrem să fim maghiari ori nemţi. Suntem Români, vrem să rămânem Români şi cerem egala îndreptăţire a 

naţiunii noastre. Faţă de orice încercare de desnaţionalizare ori suprematizare, întrebăm cu răceală şi 

conştiuţi de drepturile ce ni le dă aboriginitatea noastră şi spiritul secolului: „Cine sunt aceşti oameni şi 

ce vor ei în ţara noastră?” La sfârşit, se dă o recapitulaţie prin trei puncte, din care trebuie reţinut 

esenţialul: 

    1. Dacă opinia publică a popoarelor componente din imperiu ar cere schimbarea sistemului 

constituţional existent, Românii, să convoace un congres al lor, al întregului popor, care să decidă 

atitudinea ce trebuie s-o impună imperiului. 

    2.Congresul să se declare solidar cu cei care urmăresc aceleaşi interese ca ale noastre. 

    3. Congresul să-şi aleagă pe cei ce-i vor reprezanta să comunice voinţa lor tronului şi satisfacerea ei. 
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    Bine înţeles, apelul lui Eminescu, cunoscut de intelectualii transilvăneni, n-a avut nici un ecou nici în 

tactica reprezentanţilor noştri în dietă, iar maghiarii şi-au urmat acţiunea lor de maghiarizare forţată a 

tuturor popoarelor de altă etnie decât a lor şi a celei germane. 

   În alt articol, cu titlul În unire e tăria Eminescu se leagă de propunerea făcută de cehi într-un ziar în 

care ei cer o federaţiune, care să garanteze dezvoltarea liberă a fiecărui popor ca atare, idee care se pare 

că-i agreată şi de celelalte naţionalităţi. El se întreaba: „Ce fac Românii pentru a se alia acestei idei? 

Căci vă încredinţez, dacă Românii vor lăsa să li scape şi această ocaziune, dacă vor lăsa ca ideia să se 

localizeze numai la popoarele, cari o manifestă în gura mare, dacă Românii nu vor ajuta să generalizeze 

căderea constituţiunei din Decembre asupra imperiului întreg, – atuncia lupta noastră va deveni din ce în 

ce mai grea, căci în urmă nu va mai fi nimeni în opoziţiune afară de noi, pe când azi avem atâtea naţiuni, 

cari au interese comune nouă şi se luptă alături de noi. În momentul când toate naţiunile dau cu piciorul 

stării de faţă a lucrurilor, numind-o nesuferită şi nesuportabilă, au şi Românii dreptul şi datoria de a-i 

dea cu piciorul, – căci pregetând şi rămaşi singuri pe câmpul de luptă, nimeni nu se va mai speria de 

opoziţiunea noastră singuratică. Nepăsarea noastră ne pierde. Să nu ne mirăm, dacă organele noastre de 

publicitate au devenit în timpul din urmă moi şi împăcăcioase; căci, cum zice mai sus campionul presei 

boeme, contrarii vor şti totdeauna să ameţească capetele până şi a conducătorilor noştri cu promisiuni 

lucii, dar etern mincinoase. Cine ar crede cumcă Ungurii, chiar de-ar promite-o vor găsi în ei atâta simţ 

de dreptate, încît să redee, de exemplu, autonomia Transilvaniei, pe care au răpit-o fără consimţământul 

Românilor? Şi apoi nici nu avem noi să cerem de la Unguri ceva, căci ei nu sunt competenţi a ne da 

nimica. Şi mai departe, în domeniul infracţiunilor, cum a fost răpirea ilegală a autonomiei Transilvaniei, 

aceasta este de domeniul justiţiei, care de fapt trebuia tranşată la nivel înalt, adică la nivelul tronului. 

Eminescu continua articolul spunând: „Numai tranzacţiunile directe cu tronul îi pot ţinea pe Români pe 

terenul absolut al drepturilor lor; tranzacţiuni de altă natură însă, care unite cu umilire să se 

subordoneze intereselor unei alte naţiuni, sunt periculoase, criminale chiar. Ce drept mai mult pot avea 

Ungurii în această ţară, unde în număr sunt mai egali cu noi, unde prin istorie sunt cu mult mai târziu 

veniţi decât noi? Din acest articol, Eminescu fiind la curent cu acţiunile celorlalte popoare subjugate din 

Imperiul austro-ungar, recţionează imediat atenţionând pe reprezentanţii români din Transilvania, să nu 

piardă momentul când şi celelalte etnii subjugate din imperiu luptă pentru ieşirea din impas şi să se alieze 

cu toţii cît mai curând şi să nu aştepte, cu mâinile încrucişate la spate rezultatul demesurilor făcute de 

alţii, ci să se unească simultan cu toţii, astfel au mai multe şanse de a obţine satisfacerea doleanţelor de 

către împăratul tuturor supuşilor tronului. 

    În alt articol Echilibrul, Eminescu este încântat de mişcările politice ale popoarelor, în care cehii, 

galiţienii, tirolezii, triestienii au cerut autonomia ţării lor. Chiar cotidianul Pester Lloyd al eveilor 

maghiarizaţi, recomanda guvernului o deplină îndreptăţire a naţionalităţilor. Şi el se exprima astfel: „ 

Opiniunea publică a Austriei s’a pronunţat pentru căderea constituţiunii, pentru răsturnarea complectă a 

dualismului care nu are nici o raţiune de a fi. Dacă suveranul s’ar învoi să-şi cercue fruntea cu coroana 

Bohemiei, el ar trebui prin consecinţă să reprimească autonomia marelui principat al Transilvaniei. ... Să 

vedem raţiunea de a fi a dualismului. Sunt cauze ce au trebuit să-l producă; sau această formă e numai o 

ficţiune diplomatică, o variantă a eternului „divide et impera”, o formă arbitrară, care să nu rezulte din 

ideea ce naturalmente o conţine în sine materialul ei – popoarele? Şi în continuare Eminescu, expune trei 

moduri în care dualismul încearca a se impune, ca şi cum acestea ar fi superioare celorlalte popoare 

vieţuind în imperiu, la care, pe rând, le dă lecţia cuvenită, argumentând că maghiarii ne sunt net inferiori 

din toate punctele de vedere, şi nicio raţiune nu le dă dreptul ca această minoritate să dispună la bunul lor 

plac de viitorul românilor transilvaneni. În continuare el scrie:  

    „Un popor – oricum ar fi el – are dreptul de a-şi legiui trebuinţele şi tranzacţiunile ce rezultă neapărat 

din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale; într’un cuvînt: legile unui popor, drepturile sale, nu 

pot purcede decît din el însuşi. 

    Al doilea mod de a impune e acela de a face din principii transcendente, din credinţe ale omenirii, 

mijloace pentru scopuri de altă natură. Astfel, preoţimea evului mediu explica evangeliul astfel, încît 

făcea ca popoarele să îngenunche şi sub jugul unui rege rău; astfel credinţa cea adâncă către unitatea 
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Austriei şi către tron a fost cauza indirectă, deşi principală, care i-a facut pe Români să primească 

tăcând, ca o rezistenţă mai mult pasivă, umilirea dualismului. 

     Al treilea mod e cel mai simplu, deşi cel mai greu şi mai nedrept. Ţi-arogi cu insolenţă drepturile 

altuia şi te susţii în proprietatea lor prin puterea brută, proprie ori străină. Şi în continuare scrie: 

    Să cercetăm aceste trei puncte, unul după altul şi să vedem dacă vreunul din ele poate fi raţiunea 

atitudinei excepţionale a Ungurilor din Austria, atitudine ce le dă în mână domnia asupra unor naţiuni 

esenţial diferite în cultură. Întâia raţiune, prin care un popor poate egemoniza pe altul, e superioritatea 

morală. 

    Măsurariul civilizaţiunii unui popor în ziua de azi e: o limbă sonoră şi aptă de a exprima prin sunete 

noţiuni, prin şir şi accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Modul de a înşira în fraze noţiune 

după noţiune, o caracteristică mai abstractă sau mai concretă a noţiunilor în sine, toate acestea, dacă 

limba e să fie naţională, sunt ale limbii, căci de nu va fi aşa, e lesne ca un om să vorbească nemţeşte, de 

ex., cu material de vorbă unguresc. …Căci clasa inteligentă numai, nu constitue civilizaţiunea, care 

trebue să fie comună tuturor păturilor populaţiunii.(s.n.) Declarăm a înţelege, deşi nu concedem, ca 

cineva să fie aservit vreunei naţiuni viguroase ce te supune cu puterea brută, ori unei alteia, ce te orbeşte 

cu lustrul civilizaţiunii sale. Dar să fim servitorii... cui? Celei mai decăzute populace din Europa, a cărei 

vanitate şi lăudăroşie nu e decît o lungă şi scârboasă Donquixotiadă. Căci ce au aceşti oameni ca să ne 

superiorizeze? Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? Au ştiinţe? Au arte? au legislaţiune? au 

industrii? au comerţ? – ce au? Şi pe rând, Eminescu analizează fiecare aspect, al limbii, al ştiinţelor, al 

artelor, al legislaţiilor, al industriei, al comerţului pe care pe rând le arată că nu ne sunt superiori întru 

nimic nouă românilor: 

    „Limba? – Ar trebui să le fie ruşine de ea. Sunetele îngrozesc piatra; (s.n.) construcţiunea , modul de 

a înşira cugetările, de a abstrage noţiunile, tropii, (figurile de stil n.n.) cu un cuvânt spiritul infiltrat 

acestui material grunzuros, sterp, hodorogit, e o copie a spiritului limbii germane. Ei vorbesc germăneşte 

cu material de vorbă unguresc. 

    Ştiinţele? Ce au descoperit ei nou în ştiinţe? Prin ce au contribuit ei la înaintarea omenirii? Istoria 

civilizaţiunii a înregistrat numai o nulă. 

    Legislaţiunea? Drepturi şi legi sunt într’o eternă contrazicere. E o compilaţiune răutăcioasă şi 

nerumegată a principiilor celor mai contradictorii, principii care se exclud unul pe altul. Alături de o 

constituţiune nedreaptă şi parţială, liberală însă pentru Unguri, găseşti legi din evul mediu mai barbare 

decât barbaria. 

    Arte şi literatură? O traducere rea din limba germană şi ştie toata lumea cât de rea poate fi o 

traducţiune, Industria? Germană. Comertul? În mâna Evreilor. 

    Va să zică nu au nimica aceşti oameni, prin ce să ne superiorizeze pe noi Românii, şi vom arăta numai 

decât cum nici nu pot avea, nici nu pot constitui o putere morală oarecare. Nu e pe lume o singură 

inteligenţă, care să fie o mai rea expresiune a poporului ei decât cea maghiară. ... În viaţa publică însă ei 

judecă consecvent pe baza acelor principii mincinoase; de aceea nu ne poate prinde mirarea, dacă toate 

consecinţele ce le trag din principii falsificate nu sunt, nu pot fi, decât iarăşi false. Nu trebue dar să ne 

mirăm, dacă ei aplică principiile cele mai mari din viaţa publică a popoarelor astfel cum le aplică; 

pentrucă ei le-au înţeles pe dos, pentrucă ţesătura falselor noţiuni fundamentale i-a facut incapabili de-a 

cugeta drept. ... Tot ce constitue viaţa lor internă e o minciună. Ce să ne miram, dacă alegerea  la ei 

înseamnă beţie, bătaie şi omor?... Tu-i spui, că naţiunea română vrea cutare şi cutare lucru, - el îţi 

răspunde, că naţiunea română nici nu există. (s.n.) Apoi înţelege-te cu’n astfel de om! ... Cele 

şasesprezece milioane de Unguri, cu care înşeală Europa, sunt o minciună. (s.n.) …Şi cine nu-şi aduce 

aminte, cum au schimbat numele indivizilor din districte întregi, încât bieţii locuitori nemţeşti nu ştiau în 

urmă cum îi cheamă. Astfel cu aparenţa, cu numele maghiar, ei vor să mintă fiinţa maghiară ori română. 

Din fericire, încercarea, pe lângă aceea că e perfidă, apoi e eminamente vană. Aceşti oameni ei înşişi cu 

statul lor, cu ministerul lor nu sunt decât o minciună, o ficţiune. Şi se-ntreaba apoi, câte mijloace vor mai 

găsi acei magnaţi care ţin în mână punga ţării, pentru a corupe şi a influienţa mai mult şi care-şi votează 

fondurile, din veniturile întregului contribuabil, (deci şi a românilor) pentru a le avea la dispoziţie pentru 

toate aceste acţiuni!  Şi apoi continuă : „Ungurii nu sunt superiori în nimica naţiunilor cu cari locuesc la 
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un loc”. Ei au înşelat întreaga Europă cu aceste afirmaţii mincinoase, despre toate celelalte popoare 

conlocuitoare, ca să nu mai amintim de felul cum ne batjocoreau pe noi românii spunându-ne „budös 

oláh‖ adică „român puturos‖! Eminescu îi considera pe aceşti unguri din inima Europei, puţini la număr, 

fanatici, în aspiraţii rămaşi la mentalitatea evului mediu, cuprinşi de o epidemie spirituală şi cărora, o 

conjuctură politică, le-a dat pe nedrept supremaţia asupra unor naţiuni tot aşa de mari şi cu nimica mai 

înapoiate. 

    Trecând la punctul al doilea, care se referă la ideia etică care a dominat poporul nostru când a primit 

tăcând, o reformă pe care noi românii o urăm din suflet. Reamintim că Eminescu, în articolul „Să facem 

un congres‖ a atacat vehement hotărârea guvernamentală de a dizolva adunarea de la Miercurea, costituită 

conform legilor constituţionale, în care erau aleşi reprezentanţi ai tuturor popoarelor din Ungaria, inclusiv 

a celor din Transilvania alipită abuziv după 1867 Ungariei. Prin dizolvarea abuzivă a acestei adunări, 

legile şi hotărîrile se luau numai de către guvern, conducerea politică a ţării, formată numai din unguri. De 

aici Eminescu atacă pe unguri, care profitând de slabiciunea Habsburgilor, dar poate că aceştia văzând în 

unguri singurii aliaţi fideli, i-au lăsat să-şi facă de cap. În publicistica lui, Eminescu atacă într-un fel 

tronul, care ar fi trebuit să se ocupe de supuşii întregului imperiu, dând drepturi egale tuturor supuşilor săi 

şi nu numai conducerii unei dualităţi opresive. Rezultatul acestei politici s-a văzut deabia după primul 

război mondial în care fiecare naţiune şi-a găsit libertatea, iar rezultatul dualităţii: Tratatul de la Trianon, 

marele doliu al maghiarilor, reduşi la Ungaria de astăzi iar austriecii ...la Austria de astăzi! În cadrul 

articolului care-l tratăm acum, „Echilibrul”  - Eminescu ataca, din punct de vedere juridic şi 

constituţional, că numai suveranul imperiului este garantul egalităţii în drepturi a tuturor supuşilor săi, şi 

că noi românii suntem amici ai unităţii Austriei, iar tronul îşi va găsi în noi totdeauna apărători sinceri, 

deşi legi pe care nu le-am făcut noi înşine, nu ne obligă. Ca o paranteză la ce afirma Eminescu, este faptul 

că austriecii şi cu ungurii bine-nţeles, în primul război mondial au mobilizat sute de mii de români 

transilvăneni pe care i-au trimis în prima linie pe frontul din Dalmaţia, iar bilanţul, 100.000 de 

morţi pentru, victoria Habsburgilor, susţinătorii drepturilor noastre! (s.n.) 

    Acum, când legile sunt făcute de guvernanţi, ele sunt făcute în flagrantă contradicţie cu convingerile 

noastre, sunt făcute fără consimţământul nostru, fiindcă noi românii am refuzat de a discuta sau a vota 

legi care a priori erau false şi nedrepte. Şi Eminescu îşi pune întrebarea dacă reprezentanţii din dietă sunt 

reprezentanţii fideli al tuturor naţiunilor? Iar răspunsul vine de la sine, că toată lumea ştie ca ei sunt 

minoritari chiar în Ungaria proprie, şi că numai prin influenţări materiale la alegeri au putut improviza 

acea adunătură ce se pretinde Adunare. O putere executivă, trebuie să fie pentru noi acea care aplică legi, 

pe care le-am făcut noi şi le-am aprobat noi, iar nu legi străine, impuse de alţii. Urmând principiile etice şi 

de drept pe care Eminescu le enunţa în sprijinirea cauzei românilor transilvaneni, el de fapt nu-i venea să 

creadă că ungurii, când au anexat Transilvania Ungariei, repet pentru a nu ştiu câta oară, numai din 1867, 

au ignorat ori ce sistem demn de un popor civilizat al secolului luminii, şi-au făcut cele mai mari abuzuri 

electorale pentru a-şi atinge scopurile, anexarea a cît mai multor teritorii pe care nu le-au aparţinut nici-

odată şi maghiarizarea forţată prin orice mijloace ortodoxe sau neortodoxe a populaţiilor de etnii diverse. 

Orice articol care combătea metodele lor abuzive, pentru ei, ungurii, nu reprezenta nici-un obstacol în 

realizarea celor ce-şi propuseseră. Şi maşinăria austro-ungară a mers decenii întregi ca pe roate.   

    Ne gândim câtă energie a depus Eminescu pentru a apăra cauza românilor ardeleni, dar maşinăria 

maghiară, megea înainte, nu-i pasa de nimeni. 

    Eminescu scria că până legislaţia nu va fi pusă în mâinile tuturor popoarelor, până atunci sancţiunea 

unui guvern nu poate opri, ca o lege să fie nedreaptă şi neacceptabilă. Tronul  trebuie să cedeze naţiunilor. 

El este simbolul unui naţiuni, el este ca o stâncă de neclintit, el este personificarea fiecărei naţiuni care 

priveşte cu mândrie la el. Şi aici, Eminescu face o comparaţie cu regele Belgiei, care este iubit, fiindcă 

poporul este în el şi el este în popor. Aici, Eminescu face apel la spiritul de echitate al Habsburgilor, nu 

atacă tronul, fiindcă momentul nu sosise încă, cu toate că era la curent cu toate trădările lor de secole, a 

românilor, începând cu cea a Viteazului! 

    Şi acum, Eminescu trece la al treilea punct, care-i susţinerea drepturilor răpite prin mijloace brutale 

(brute cum le denumeşte el, n.n.)  
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    Într-un stat liberal, care nu tinde decât la egala îndreptăţire a tuturor, măsurile brutale nu-şi au locul, 

amintind că s-ar uita că dacă s-ar face apel la acea putere telurică şi sângeroasă, să nu se uite că în armată, 

proporţia germanilor şi maghiarilor, faţă de români şi slavi este de 2:8! Cu toate că în armată până acum, 

n-a fost o revoltă militară, dar cu timpul această armată care cugetă astăzi, nu mai este de mentalitate 

veche care era doar o masă, iar inteligenţa de astăzi a tuturor popoarelor din Austria este eminamente 

naţionalistă. Eminescu îndeamnă de-acum pe români să-i lăsăm de-o parte pe aceşti unguri care se 

obstinează a reda autonomia Transilvaniei, cu scandaloasele lor stări excepţionale, cu torturile lor ca în 

evul mediu, cu sentimente sacrilege, oameni ce mistifică unde nu pot contesta şi mint unde nu pot 

combate.(s.n.) Ei nu sunt competenţi ca să ne dea nimic; şi de ne-ar da, e de datoria noastră ca de la ei 

să nu primim noi nimica. Să apelăm cu toată vigoarea de care dispunem la instanţa adevărată: „la 

tron!”... În reconstrucţia Austriei trebue ca sancţiunea popoarelor ca atari să premeargă sancţiunii 

suveranului. Toate popoarele sunt setoase de viaţă proprie, şi numai din egala îndreptăţire a tuturor se 

va naşte echilibrul. Atunci numele ,,Austria” va fi sinonim cu „pacea”. 

    Aici se termină prima parte a articolelor lui Eminescu care, după cum aţi văzut, a combătut vehement 

atitudinea guvernanţilor maghiari, guvernanţi care nesocotind legile tronului, şi slăbiciunile lui, au 

dizolvat organisme constituţional alese, făcându-şi de cap în defavoarea celorlalte naţiuni care compuneau 

Imperiul austro-ungar, şi-n special a românilor transilvăneni. Degeaba Eminescu facea apel la justiţia 

tronului, atitudinea lui a fost întotdeauna contra românilor, dar s-au slujit mişeleşte de sprijinul românilor 

ca apoi să ne trădeze. Nu vom evoca decît, trădarea şi asasinarea lui Mihai Viteazul, trădarea 

revoluţionarilor români Horea, Cloşca şi Crişan şi apoi a lui Avram Iancu! Trădarea Habsburgilor a fost şi 

lăsarea ungurilor la o opresiune cunoscută numai ca accea a gulagurilor sovietice, la maghiarizarea 

învăţământului, a numelor româneşti de oameni, de localităţi, etc. care şi astăzi, o găsim la numele multor 

români şi la localităţi în secuime, acestea din urmă scrise în paralel cu denumirea românescă. Nu ştim 

încă, dacă nu vom înscrie în curând şi denumirea ungurească la toate staţiile de cale ferată! 

    Dar altă trădare, dar de data aceasta nu a austriecilor ci a guvernanţilor de după lovitura de stat din 89, a 

fost acceptarea reîmplantării la Arad a statuii reprezentând călăii maghiari şi a acoliţilor lor, a celor 

40.000 de români transilvăneni, preoţi, copii, tineri, bătrâni, bărbaţi şi femei şi incendiatorii a 300 de sate 

româneşti! Oare noi românii avem memoria atât de scurtă ? 

    Vom evoca acum la sfârşit faptul că, mai târziu când în 1871 a apărut cartea lui Rösler Romänische 

Studien, după cum ne relatează Pr.D.Bălaşa în cartea Marele atentat al apusului papal împotriva 

independenţei daco-românilor, la p. 55 scrie: M. Eminescu, cunoscând lucrările de istorie universală şi 

cronicile ungureşti (şi cartea lui Rösler n.n.), se întreba categoric că, din momentul în care maghiarii, la 

sosirea în Panonia, au dat lupte cu voievozii români, ce alte dovezi mai trebuie împotriva aberantelor 

teorii, ale golului masiv de care invadatorii aberantelor teorii, ale golului masiv de care invadatorii fac 

atâta caz în ultima vreme. 

    Încheiem aici, începutul publicisticii eminesciene pe tema apărării intereselor românilor transilvăneni, 

supuşi în ţara lor de origine de o minoritate dezlănţuită să-i maghiarizeze cu orice preţ, contra voinţei lor 

şi, cu un mare regret, că nu s-a născut un nou Eminescu, care să continue astăzi publicistica marelui 

nostru poet, în special cea legată de politica conducerii ţării noastre post-decembriste, în care totul este de 

vândut străinilor, contrar « legii pământului », politică care a condus la deriva 

economică a ţării noastre, la scăderea nivelului pregătirii şcolare, universitare şi post 

universitare, sportive dar mai ales culturale şi etice, cît şi a căutării de lucru a 

milioanelor de români în străinătate care, în marea majoritate nu se vor mai întoarce 

în ţară! 

                                                                                                

                                                                         Florar, 7517 (mai 2009) 

 Valeriu D. POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA 

 

*** 
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hristosul românilor 
VALAHUL ETERN ŞI POEZIA CA RITUAL 

 

În illo tempore al românilor, domneşte Eminescu. Hristosul românilor este Eminescu
1
.  

Eminescu şi Hristos au în comun faptul că sunt recunoscuţi reali tocmai când sunt consideraţi în 

anistoria arheilor. Normele morale ale lui Hristos sunt percepute ca singurele desăvârşite în orice zonă a 

temporalităţii umane. La fel, Eminescu este perceput ca lumină a supremei purităţi şi demnităţi, a (re) 

învierii româneşti, indiferent faţă de vreo circumscriere temporală
2
. 

Cu cât este cunoscut mai profund Spiritul-Hristos, cu atât sunt cunoscute mai esenţial iubirea, 

adevărul, binele, frumosul. Cu cât este cunoscut mai profund Spiritul-Eminescu, cu atât sunt mai exact 

cunoscute esenţele semnificative (metafizice) ―om‖ şi ―român‖. 

Amprenta Spiritului eminescian este mai puternică decât oricare forţă, în modelarea şi 

recunoaşterea adevăratului spirit românesc, profund. Nu trebuie considerat că ―spiritul românesc‖ l-a 

conformat, prin acţiune exclusivă, pe Eminescu: ci Eminescu a descoperit, prin forţa clarviziunii sale şi a 

decantat, din Logos-ul sintetic, exact ceea ce sunt dimensiunile Logos-ului specific
 
(creator şi ordonator) 

românesc. Eminescu a ales, a adunat şi a topit împreună, a ―copt‖ (în sens alchimic) plămada-spirit ce s-a 

numit şi se numeşte acum ―spiritul românesc‖. El a intuit, a scormonit, a extras din unghere de nebănuit, 

a cântărit şi a potrivit forţe spirituale (anistorice) care, datorită lui, s-au conjugat, s-au armonizat - şi 

astfel, s-a alcătuit, prin Eminescu. Logos-ul românesc. 

Eminescu, apercetiv şi intuitiv totodată, intră în stare de revelaţie a fiinţei sale - intrând în 

comuniune cu fondul spiritului arhaic al acestor pământuri. Hiperboreean, dacic şi cristic, în acelaşi 

timp - Spiritul-Eminescu, spunând, adică intrând în starea de Logos, creator şi ordonator, se spune pe 

sine, pentru a re-crea lumea conform viziunilor din adâncuri, din anistorie. 

* 

Eminescu nu poate fi surprins (nici măcar o singură dată) şovăind sau greşind în problemele 

care ţin de latura justiţiară a Spiritului: în termenii budhismului, Spiritul-Eminescu înseamnă dao - calea 

cea mai dreaptă (Mihai Eminescu, Poezii şi proză, Cartea Românească, Buc., 1978, I-355: ―Vei afla mai 

lesne oameni ce pun la vot existenţa lui Dumnezeu, decât suflete înamorate în limba şi datinele 

străbunilor lor … Divorţul … adulteriul îmblă cu feţele bolnăvicioase, spoite gros, măşti vie, pe 

stradele noastre … Cât despre inteligenţa noastră - o generaţiune de amploiaţi… de semidocţi… 

oameni care calculează cam peste câţi ani vor veni ei la putere (…) arată-mi un om care să scrie 

romanul Mizeriilor acestei generaţiuni, şi acel om va cădea ca o bombă în mijlocul pustiitei noastre 

inteligenţe, va fi un semizeu pentru mine, un mântuitor poate pentru ţara lui‖). Curajul eminescian nu 

şovăie în a căuta adevărul în zone care sunt socotite de spiritele comune, tabu-uri spirituale: cauza tabu-

                                                           
1 -Ioan Slavici, Amintiri, Minerva, Buc., 1983, p. 86:”…el se înduioşa şi era răpus de dorinţa de a lua asupra sa durerile 

tuturor oamenilor şi a da tot ceea ce avea ca să fericească pe toată lumea‖. 
2 -Idem, p. 33:‖Dispreţul lui faţă cu unii era manifestarea iubirii lui către toţi” şi p. 29:”Eminescu nu era în stare să mintă, să 

trecă cu vederea reaua-credinţă a altora (…)‖. Iar la p. 99:‖Doi duşmani primejdioşi avem în faţa noastră, zicea Eminescu: 

răutatea şi prostia omenească (s.n.). În  luptă cu aceşti duşmani n-avem să discutăm, ci să lucrăm şi să mergem înainte‖    

( s.n.). 
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izării este cimentarea prejudecăţilor, în jurul conştiinţei şi senzorialităţii noastre. Eminescu discută despre 

problema divinităţii în termenii, egal semantizaţi, ai luminii divine şi ai satanismului - sau dizolvă spatio-

temporalitatea şi limitarea corporalităţii într-o geografie psiho-cosmică, marcată de etapele evoluţiei 

Spiritului. 

El parcurge, cu o impetuozitate absolut unică, un drum sufocant, asemeni lui Arald  (―… pe un 

cal negru zbura… prin nouri joacă lună…/ Iar steaua cea polară i-arată a lui cale…‖ I-71) prin 

noaptea vămilor simţurilor şi sufletului, spre lumina după care tânjeşte, dureros, Spiritul. Eminescu simte 

(intuitiv), ştie (mistic) că este răspunzător de Spiritul său, în cel mai înalt grad - că Spiritul îi este 

împrumutat de Dumnezeu, sub condiţia victoriei în bătălia cu expresivitatea existenţială-Logos, sub 

condiţia Revelaţiei expresive (a sinelui colectiv) a evoluţiei Spiritului (I - 291: ―Deasupra-ăstui munte… 

deasupra de lume, deasupra de nori, / stă Magul…‖). Această atitudine de nepăsare suverană şi 

impetuozitate a urmării căii (dao) spre victoria Spiritului prin Logos (Spirit care nu este al său decât sub 

rezerva victoriei - deci este spirit divin) marchează un aristocratism al atitudinii spirituale. Eminescu este 

Monarhul ascuns al Spiritului omenesc (despre care vorbeşte V. Lovinescu în studiul său
3
). 

Cea mai aleasă sensibilitate, dar fără nici o urmă de sentimentalism (în sensul slăbiciunii, slăbire 

a tensiunii spirituale). 

O luciditate titanescă, înfricoşătoare pentru cititorul neiniţiat. Insuportabil de puternic, 

Eminescu trăieşte până la capăt supliciul oricărui sentiment, supliciul creaţiei şi de-creaţiei oricărei idei-

lumi (orice idee este transgresată, mitic, în lume) - până când obţine dreptul la sentimentul totalităţii, al 

împlinirii-autodistrugere (subtilă şi absolută): dreptul la Nirvana. 

Dincolo de Eminescu - este Nimicul (în sensul atotîntemeietor, heideggerian). Crucea de pe 

Golgota existenţei spirituale (umane şi româneşti) a fost umplută, irevocabil, de supremul supliciu, dătător 

de totale, supreme sensuri (I - 292: ―Prin noaptea bătrână, ursuză, voinică… Feciorul de rege trecea 

fără frică… Sub el vijelia cea neagră, turbată… Deasupra-i pe bolta albastră senină, / Cald soare 

luceşte…‖). 

Atunci când Eminescu vorbeşte, în Andrei Mureşanu, (I-212-213), despre ce vrea el pentru 

naţia sa, el nu acceptă (pentru acest popor român ales prin iniţierea-vijelie istorică, popor de sacralitate 

unică) fericirea - ci măreţia sau moartea. La fel, pentru a se reda pe sine sieşi - în Odă (în metru antic), 

trece prin chinurile supreme ale lui Nessus, dar având ca scop re-învierea ca ―Pasărea Phoenix‖. În 

Rugăciunea unui dac, fericirea vieţii o acceptă doar prin umilirea, chinuirea absolută a cărnii, până la 

dispariţia absolută: ―Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă‖. La Eminescu nu există jumătatea de 

măsură. 

Eminescu-Logos-ul obligă pe oricare cititor-discipol să se purifice pentru re-sacralizare, pentru 

dobândirea stăpânirii supreme: asupra chinului suprem şi asupra dispariţiei formale - ca victorie, prin 

revitalizarea forţei-Logos, a Spiritului. Eminescu nu acceptă ca discipoli decât pe potenţialii zei. 

Şi neamul care l-a născut (sau poate Eminescu a născut, prin sinteza spirituală, adevăratul neam 

românesc?) trebuie să accepte această unică clauză a contractului - victoria iniţierii, sau, cum spune însuşi 

Eminescu: ―Mai bine stinge, Doamne, viaţa ginţii mele‖ - I-213 . 

Eminescu este numele profilului moral, al matricei de comportament arhetipal, de la care trebuie 

să se revendice oricare om (în sensul invocaţiei iniţiatice indiene, OM, de fapt AUM, triada personificării 

elementelor fundamentale: A=Agni=focul, U=Uaruna=apa, M=Marut=aerul
4
). ŞI ORICARE 

ROMÂN. Este un creuzet-Eminescu, în care dacul, nordicul-hiperboreeanul, indicul… şi … VALAHUL 

ETERN, adică tradiţional şi modern totodată, sincronic şi diacronic, echilibrat şi egal cu sine însuşi, 

fuzionează într-un miraculos elixir, cu funcţie soteriologică. 

* 

Eminescu, ca şi oricare geniu poetic, depăşeşte disperarea individuală, intrând în convenţia 

metafizică a umanităţii: glasul nu este un glas identificabil în fenomenologic, ci glasul (care transcende 

şi sunet, şi sens) profetului, al celui care revelează confruntările adâncului metafizic al Spiritului: 

                                                           
3 V. Lovinescu, Monarhul ascuns, Ed. Institutul European, Iaşi, 1992. 
4 Mioara Căluşiţă-Alecu, Zamolxis, Ed. Gemenii SRL, Buc., 1993, p. 14 
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imperfecţiunile acestui glas nu sunt vini individuale, ci expresii ale imperfecţiunii voinţei soteriologice, a 

voinţei de (re) iniţiere ale omenirii istorice. El cheamă ceea ce omenirea cheamă: cuvintele nu trebuie 

judecate după formă şi circumstanţe, după înrudiri de sens şi perturbări prin înrudire; ele trebuie judecate 

în funcţie de starea de disperare a Spiritului omenesc, după gradul de expresie religioasă la care a ajuns 

Spiritul uman prin Eminescu (re-ligios în sensul cel mai profund, mistic, al re-legării întru Unul)
*
. 

Poetul de geniu este, mereu, un Samson care simte că templul se prăvale peste el - şi el trebuie 

să-l ţină încă sus prin cuvinte - singură forţa Logos-ului poate ţine sufletul în lumină. El le-a provocat 

(cuvintele), tot el trebuie să le insufle, iarăşi, forţa verticalei divine a creaţiei. 

Între viziunea eminesciană şi viziunea populară românească, pare a fi o diferenţă destul de mare, 

în unele privinţe. Dar Eminescu, pe de o parte, exprimă posibilitatea unei viziuni de adâncime şi mult mai 

veche decât cea valahă (getico-indică sau/şi gotico-getică, daco-hyperboreeană) - pe de altă parte, 

Eminescu pre-simte (intuieşte) profunzimile adevărate (neperturbate de paraziţii istoriei) ale Logos-ului 

românesc (ca ordine adâncă a lumii) şi îl exprimă. El exprimă acest Logos (imperceptibil şi profund), iar 

noi îl simţim, doar. Şi simţim că expresia lui deşteaptă în noi un sine nou, adevărat: oricât ne-am 

împotrivi, dacă suntem de bună-credinţă, trebuie să mărturisim că, atunci când îl citim pe Eminescu, abia 

în acel moment ne recunoaştem a fi noi înşine: spusa lui ucide lenea de spunere a noastră - şi simţim că 

tocmai aşa am fi spus şi noi, dacă el nu ne-o lua înainte cu un efort: efortul-Logos. 

Eminescu ne-a impus Logos-ul? Poate. Mai curând, el a luat pulsul Logos-ului naţional mai 

corect, mai abisal, mai aproape de inimă. Inima sa. 

* 

Logos-ul acestui pământ, Logos-ul eminescian, are, ca specific al verbului, CURGEREA. O 

parte dintre verbe sunt ale stopării (momentană sau transcendentală). Extrem de rar este, la Eminescu, 

verbul a avea. Nu se acumulează, ci se scurge, întru a fi. Este o bucurie tristă a transformării ceţii, 

scurgerii formelor înşelătoare (Māyā), până la avertismentele stopării (scapără, răsai, apui, rămâi - 

acum, dar pentru totdeauna!). 

A fi - este, la Eminescu, verb al privirii şi al transcenderii. Nu avere, ca depozit-depozitare (al 

imaginilor Fiinţei), ci trecere, necesară, prin blestemul purificator al Māyei. Totul se lichefiază, se 

transformă în picuri, unde, valuri, ceţuri - până ce TOTUL îşi află MUNTELE. Infernala scară a 

Luminii. 

Vălul-ceaţă, vălul-umbră au natură dublă (aici-acolo, divin-profan: acoperă, tocmai pentru a incita 

la descoperire-Revelaţie). 

Natură dublă are şi intimitatea-suflet: suspinul este aer-respiraţie şi plâns-lichefiere: 

interiorizarea a plânge trece în cosmicitatea aerului-ceaţă, a visării-luminare. La fel, firul:   (I-85) 

―toarce firul duioaselor poveşti‖ - este natură dublă: între stagnare solidă şi scurgere lichidă - este deschis 

spre scurgere (s-a smuls neclintirii divine şi trage după el profanul-forme-sorţi, spre revenire în moarte-

divin). 

A smulge - marchează acţiunea de separare în două zone-stări cosmice: curgere-nemişcare. 

Bătrâneţea (magului) este eternitate, moartea este curgere lină: mai dură este hotărârea 

bătrâneţii, care înseamnă continuă voinţă de a fi, ca sustragere de la a face (I-85: ―Că sunt bătrân ca 

iarna, că tu vei fi murit…/ Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de mult!‖). Moartea e mult mai puţin 

tensionată, căci nu e împotrivire la fire, este curgere (vers-cântec) - supunere la ritmurile descinderii 

(infernale) şi transcenderii (celeste, sau subacvatice - I-242, Odin şi Poetul: ―O, mare, mare, îngheţată…/ 

Tu mi-ai deschide-a tale porţi albastre, / Ai, răcoreşte-mi durerea în focată/ …Aş saluta cu aspra mea 

cântare,/ Pe zeii vechi şi mândri ai Valhalei‖). 

Poezia-pustiu (I-84, Singurătate), cântec-vers, este continuitate lichidă (cu vânt, adaptare la 

valuri). Plutire. Cădere, pâlpâire, curgere în stoluri: ―Focul pâlpâie în sobă…/ Stoluri, stoluri trec prin 

minte/ Dulci iluzii. Amintiri… cad grele, mângâioase/ Şi se sfarmă-n suflet trist,/ Cum în picuri cade 

ceara/ la picioarele lui Crist‖. Oprire în Piscul smereniei creatoare, Hrist/Crist. 

                                                           
* Cf. I. Negoiţescu, Ist. lit. române, Minerva, Buc., 1991, p. 108: ―Eminescu este unul din cei mai fabuloşi iluminaţi din 

literatura universală, dacă acordăm vocabulei iluminării aura religioasă…‖ 
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Opus: mersul, pasul (rupere, segmentare), ducând la sustragere (―Şed la masa mea de brad‖, I-

83). Şed, stau, înseamnă îmbătrânire, ca încăpăţânare de a se sustrage unui flux propus dinafară, îmbiat. 

Dar şed pentru a privi-medita (pentru a crea dinăuntru, pentru a umple dinăuntru spre înafară: ―Îmi ridic 

privirea-n pod [podul este eterna rezervă mistică a trecerii şi ascunderii, depozit al stării, pentru a putea 

trece dincolo]…/ Deşarta casă [prin Eros] Dintr-odată-mi pare plină‖). 

Eminescu este cel mai mare poet al curgerii-trecere, spre marea şedere a cântului-icoană: ―În 

privazul negru-al vieţi-mi/ E-o icoană de lumină‖. Piscul de foc al Iniţiatului. 

În mijlocul curgerii-trecere, stau (stăvilitor? Sau mai degrabă iniţiator, alfa şi omega, la care vin 

şi dinspre care vin toate): cununa-nimbul (ca atmosferă energetică a Muntelui), Muntele - Regele, 

Magul/Călugărul, Împăratul. Soarele şi Luna - principiul dualităţii şi unităţii (pp. 110-111 - Scrisoarea 

III), străbat şi (se) statornicesc (în) cerul eminescian. 

Expresiile (şi expresia) sunt (este) întrutotul româneşti (românească). Viziunea, însă, se 

construieşte foarte personal-eminesciană. (deci, abisal, ocult românească). 

Împletirile de vorbe româneşti conduc la viziuni shakespeare-ene, antice greceşti, indiene, 

medieval-germanice: dar, în primul rând, profund eminesciene. Expresia conduce la viziune (de fapt, 

viziunea cheamă expresia, iar expresia, prin autosacrificiu, revelează viziunea). Viziunea este esenţa, dar 

apărată de expresie, căreia viziunea îi promite (sacral) fiinţa vie (eternitatea-arheu). Alimentată de viziunea 

eminesciană, fiinţa limbii aduse la cel mai înalt rang al folosinţei ei este limba eminesciană (adevărata 

limbă română, limba ―DUHULUI NEAMULUI‖, cântecul cel mai adânc). Limba este română ca 

virtualitate, dar limba e eminesciană ca împlinire adâncă. 

LIMBA UNUI POPOR NU SE SUPUNE POPORULUI, CI FOLOSINŢEI EI DE CĂTRE 

GÂNDUL-SPIRIT AL POPORULUI RESPECTIV. Cea mai înaltă folosinţă înmoaie şi supune limba 

către Om-Spirit, şi graţie Acestuia transcende poporul. Eminescu este demiurgul şi strămoşul absolut al 

limbii române, al mişcărilor ritualice de împlinire a Spiritului Neamului. Noi trăim în Eminescu, în 

orânduirea sensurilor la modul eminescian (deci, abisal românesc, ritualic românesc). 

Eminescu ne-a înlocuit, ca Arheu, pe toţi trăitorii întru Logos românesc: noi ne des-fiinţăm şi ne re-

înfiinţăm întru Eminescu. 

Gradul de intensitate al manifestării energetice, la Eminescu, transcende substanţa în 

esenţă. 

            Violenţa şi vehemenţa manifestării spirituale sunt maxime: dulcele este vehement, atingând 

extremitatea amărăciunii. Blândeţea şi calmul ating durerea şi neliniştea metafizică. 

Aceasta nu este o caracteristică personal-eminesciană, decât în măsura în care este o 

caracteristică demiurgic-genială: o întâlnim la Shakespeare şi Dante - renascentiştii, precum şi la, aparent, 

aplollinicul Goethe - şi, mai ales, la romanticii sfâşiaţi de contradicţiile interioare ale geniului: Byron, 

Schiller etc. 

Vehemenţa subtilităţii este manifestarea subtilului până la durere, până la dorinţa de 

autodizolvare (ca în Rugăciunea unui dac, dar şi ca la Euthanasius: patetism există şi în cea mai blândă 

discreţie). 

Vehemenţa-hybris demiurgic este a viziunii, nu a expresiei: expresia este smulsă-înviată din 

inform de către vehemenţa viziunii. Vehemenţa viziunii selectează expresia pentru vehemenţă. Cuvinte 

ale fascinaţiei, pentru că nu există expresie vie, expresie pentru viziune, fără fascinaţie. Adică, fără 

implicare, incitantă şi decisivă, a laturii transcendental-soteriologice, a Fiinţei-Spirit. Un permanent 

altceva al stării de poezie: se simte mereu starea de spirit, până când nu mai simţi că eşti altundeva, ci 

că, acolo unde eşti, este aici, iar aici nu mai înseamnă nimic. Nimicul plenar. Stare demiurgică şi genială, 

stare de Ritual - continuu. 

Eminescu selectează gestul magic, căruia îi dă, spre sacră nuntire (ca la Facerea Lumii), 

Cuvântul-Logos, mitul. De aici, rezultă Poezia-Ritual eminesciană. 

                                                                                      prof. dr. Adrian Botez 

*** 
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interviul revistei “contraatac” 

 

INTERVIU LUAT DE DL. BEN TODICĂ, 

SCRIITORULUI, ROMÂNULUI DE INIMĂ: 

IOAN MICLĂU-“GEPIANUL” 

 
Ştefan DUMITRESCU, Dimitrie GRAMA, Ben TODICĂ - 

despre IOAN MICLĂU “GEPIANUL” (selecţie): 

UN BADEA CÂRŢAN CARE A TRECUT OCEANELE ŞI 

MĂRILE, CU DESAGA PLINĂ DE CĂRŢI 
“Dl. IOAN MICLĂU este din acei patrioţi rari, cu mare greutate, pe care îi dă un popor spre creşterea 

şi continua lui lucrare în vremi. Din acea categorie din care face parte Badea Cârţan de pildă, şi 

prietenul meu Ion Crişan, unul dintre cele mai înalte exemplare umane date de acest neam.. El este un 

Badea Cârţan care a trecut oceanele şi mările cu desaga plină de cărţi, ale neamului său, (cărţi în care 

se găsesc osemintele strămoşilor săi şi sufletul neamului său) în spate, şi s-a dus în Australia ca să facă 

acolo cunoscută demnitatea, frumuseţea, tragedia, omenescul şi măreţia neamului său. Dl Ioan 

Miclău este din acestui scriitori pe care eu îi numesc zidari ai templului românesc, slujitori ai 

Catedralei Fiinţei naţionale (…). În fond, IOAN MICLĂU este un cronicar de suflet al sufletului 

neamului său, un fel de electroencefalograf fin al gândurilor, al sentimentelor, al mişcărilor tulburi 

sufleteşti din adâncul fiinţei naţionale, iar opera sa un ecran alambicat, o ţesătură, o horbotă, pe care 

se proiectează aceste mişcări, această bogăţie din adânc (…). Directorul Bibliotecii Mihai Emiescu din 

Australie, IOAN MICLĂU - un suflet imens, neobosit ca un strop de mercur. (…)Am spus că opera lui 

IOAN MICLĂU, şi personalitatea lui, fac parte dintr-o categorie rară de fenomene. Opera lui este o 

sinteză de mai multe specii şi genuri literare, un Jurnal de conştiinţă al sufletului şi al Fiinţei 

româneşti, plin de substanţă poetică, având o dimensiune imnică şi de întărire şi sacralizare” (Ştefan 

Dumitrescu). 

„Ioan Miclău este ca şi cei care trăiesc cu inima şi ochii larg deschişi, din plin diversitatea şi 

imensitatea spiritului şi a cugetului, un autodidact. Acest lucru îi face cinste şi îl ridică la nivelul celor 

care, vrând nevrând, devin ei înşişi învăţători şi modele de viaţă şi de creaţie pentru alţii” (Dimitrie 

Grama). 

„Ioan Miclău, omul pasionat, emoţional, fără să realizeze, atrage şi domină omul inteligent. ( Este 

vorba deci de preponderenţa sufletului asupra inteligenţei .NN) Credeţi că sunt rău sau arogant ? 

Nicidecum ! Astfel, astăzi nu am avea muzica, nu am avea speranţa, nu am avea confuzie şi nu am 

avea blândeţe. El găseşte mai multă căldură în păsările din grădina sa, decât în mulţi din aşa zişii 

http://ioanmiclau.wordpress.com/
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domni intelectuali. Tot ceea ce scrie şi selecţionează în lucrările sale, din lacul imens de emoţii, îl 

reprezintă” (Ben Todică). 

“Acesta este românul, omul şi scriitorul Ioan Miclău, şi opera sa, O MARE FIINŢĂ ŞI CONŞTIINŢĂ, 

care vorbeşte admirabil despre neamul şi despre Ţara sa în lume, românilor plecaţi departe… Este 

unul din marii cronicari ai sufletului nostru românesc, dar şi un imnuitor în care meditaţia, jelania, şi 

frumuseţea se amestecă Într-o EPOPEE DE CONŞTIINŢĂ ŞI DE SUFLET. 

ESTE PUŢIN DACĂ VĂ SPUN EMOŢIONAT, SĂ-L IUBIM ŞI SĂ-L PREŢUIM PE OMUL 

ACESTA, PENTRU CĂ EL SLUJEŞTE SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC CUM PUŢINI 

DINTRE NOI O FAC! IAR OPERA LUI ESTE DEPOTRIVĂ UN JURNAL, UN IMN SI O EPOPEE 

DE CONTŢIINŢĂ ÎNCHINATA POPORULUI ŞI ŢĂRII PĂRINŢILOR ŞI MOŞILOR LUI !  

22.02.2008 Ştefan Dumitrescu” 

INTERVIUL PROPRIU-ZIS: 

―(…)Aveam un dar al meu: întotdeauna, îmi 

ziceam un proverb, o glumă românească, şi, 

trimiţând totul la judecata lui Dumnezeu, îmi 

linişteam sufletul…‖ 

BEN TODICĂ :  De ce aţi plecat din ţară? 

IOAN MICLĂU: Stimate dle.Ben Todica, bunul meu prieten, acum, după aproape o jumate de viaţă 

         trăită înt-o ţară nouă, adoptivă, cum se spune, această invitaţie a dumitale la acest interviu îmi aduce o 

mare plăcere; cum s-ar zice bănăţeneşte, o invitaţie ―la givan‖, dupa expresia poetului Petre Talianu şi a 

confraţilor dumitale oraviţeni!   

        Eu, la o vârstă septuagenară, ca toţi cei asemenea mie, trecuţi prin bune si rele, un asemenea dialog îl 

găsesc binevenit. Cei drept, nu sunt omul care să vorbesc mult prin acel fastuos  egou al fiinţei umane, 

fiindcă, întotdeauna, am considerat  faptele a fi măsura valorii unui caracter uman sănătos, dar a lăsa urme şi 

sfat celor tineri, din ţară sau străinătate, este chiar o obligaţie a părinţilor, a celor trecuţi prin viaţă, de aceea, 

apreciez mult ideea  acestui interviu. Dumneata, draga Benule, fiind în aceeaşi cămaşă a sorţii ca şi mine, vei 

înţelege exact ceea ce spun, deci, referitor la întrebarea dumitale. Eu nu am plecat din ţară fiindcă nu mi-am 

iubit neamul şi cultura, limba şi credinţa noastră românească! Altele erau pe acea vreme condiţiile unei 

emigrări, şi altele sunt azi! Doar visele noastre omeneşti, pentru o libertate şi o viaţă omenească – sun.t şi azi, 

aceleaşi! Am publicat recent cartea mea ―Pe drumurile artei‖, pe care o consider o adevărată autobiografie, 

iar cine va citi această carte va înţelege că eu  trebuia să-mi urmez ceea ce mi-a fost dat de bunul Dumnezeu. 

Nu chiar lipsa neaparată a unei bucăţi de pâine, m-a făcut să-mi iau lumea-n cap, ci grija şi frica de viitorul 

copiilor mei, sub un sistem politic tot mai presant, mai neomenos, comunismul dovedindu-se, pe parcurs, 

forma cea mai cruntă de exploatare posibilă! Dar, a emigra atunci, în acea vreme a anilor 1979-80, era un 

adevărat joc cu moartea, la fiecare răscruce de drum, pădure sau râu de trecere. te putea aştepta un glonţ! 

    Cu mine a fost, cu siguranţă, Îngerul cel bun al sufletului meu, care m-a purtat pe căile salvării, ajungând cu 

bine, în această minunată şi primitoare ţară, Australia! Cum trebuie, apoi, să se comporte un om, care ajunge 
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a-şi lăsa familia, rudeniile, prietenii, într-un cuvânt -  ţara, este însăşi istoria străinătaăţi, a emigrantului plecat 

de dorul libertăţii sale şi al familiei? Cu multă, foarte multă responsabilitate! 

 

B.T.: Care a fost obstacolul cel mare pe care l-ai infruntat ca emigrant? (la început şi după aceea)? Ce a fost 

cel mai greu? 

I.M.: Am zis şi am recunoscut, de multe ori, şi la alte interviuri date - căci, obstacolele unui emigrant din 

vremea mea, nu erau numai unul sau două, erau de nenumărat!  Primul şi cel mai greu de suportat era acela că 

de acolo de unde ai plecat, deci de acasă, de-acolo erai imediat  catalogat. de cei cu catalogarea, direct un 

trădător, un aventurier aiurea, care murdăreşte  prestigiul regimului şi a partidului comunist. O întreagă 

batjocură pusă pe capul meu şi al familiei mele, ca să fiu discreditat faţă de oameni! Din anii 1979, când am 

ieşit din ţară, trimis de fabrica Alfa, la care lucram, pentru a repara mobilierul reclamat de o firmă vest-

germană, şi, de aici, refugiat în lagărul din Viena, şi până în anii 1989, a fost timp suficient de făcut praf şi 

nimica, duşman al clasei muncitoare. Nu? Eu, un fost utecist şi comunist … mare ruşine! 

    Ei, şi acum încep obstacolele cele fără de număr, fiindcă, odată emigrat, ne constrângea lipsa de 

comunicare în limba engleza, lipsa de bani şi căutarea unui loc de muncă, apropierea de comunitatea 

românească, unde să-ţi găseşti un prieten, un sfătuitor, de cum să-ţi porneşti, şi tu, noua viaţă! Când mi-

amintesc  că-mi veni şi familia, trei copii şi nevasta, vorba ardeleanului: ―No, amu ce-i de făcut?‖ La 

Dumnezeu mi-a fost nădejdea, întotdeauna! Nu mă băteam cu cărămida în piept, de mare religios, dar Duhul 

credinţei mele ştie nopţile albe şi nedormite, rugându-mă Dumnezeului celui drept, pentru, ajutor, sănătate şi 

luminarea minţii mele! Dragă Benule, tu ştii, astea nu-s palaver, nici vorbe goale, căci le-ai cunoscut şi 

dumitale, la vremea aceea! Situaţia a fost aşa, să fiu angajat la Oţelăriile Port Kemblei, de lângă oraşul 

Wollongong. Acest oraş este la o bună distanţă şi de Sydney, dar şi de Melbourne, oraşe metropole, unde 

comunităţile româneşti erau mai dense, cu asociaţii şi societăţi de mult existente. Nu le aveam direct la 

îndemână, deocamdată, fapt ce mi-ar fi fost folositor, zic, dar nu am nici a mă plânge, căci pe undeva eram 

mai depărtat de gâlcevuri, ce deseori măcinau convieţuirile acestora. Adevărul era că,  la început, mă simţeam 

ca un pustnic singuratic, dar speranţa în Dumnezeu, dorinţa de realizare, în această ţară frumoasă şi 

primitoare, îmi întărea convingerea că am să înving toate obstacolele, muncind aşa cum am muncit şi în 

România, altă cale nu exista! Ţările occidentale ne primeau spre a munci, ştiam asta, nu ne doreau să ne vadă 

plimbându-ne pe străzi, făcând lucruri neplăcute! Cine a înţeles asta, s-a realizat, iar cine nu, şi-a ales, fiecare, 

calea vieţii pe care şi-o trăia! Vorba proverbului:―cine ce-şi cauta, aia găseşte‖. 

   Nu am nesocotit eventualul sprijin al Ambasadei din Canberra şi al Consulatelor româneşti din zonă! M-au 

încurajat, ulterior, în întărirea speranţelor mele de ridicare literară, dar asta numai după anii1989, când se 

dărâmase sistemul comunist, şi numai după ce eforturile mele proprii mă aduseseră în pragul editurilor şi al 

publicării unora din cărţile mele! Mi s-au dăruit şi cărţi de literatură românească, fapt ce m-a bucurat, la 

vremea respectivă! Dar cel mai greu şi mai dureros sentiment te încearcă atunci când cel de-un Neam cu tine, 

(şi asta am simtit uneori!), te rupe şi te coase fără să ştii, fără să te mai poţi motiva!  Dar, aveam un dar al 

meu: întotdeauna, îmi ziceam un proverb, o glumă românească, şi trimiţând totul la judecata lui Dumnezeu, 

îmi linişteam sufletul. Şi probabil că erau destule ocazii, de reuşisem să adun o întreagă carte de ziceri şi 

proverb, sub titlul Cuvinte de Minte, încheiată prin anii 2012. 

 

B.T. : Ce simţiţi pentru România (acum şi de-alungul anilor)? 

I.M.:  Întrebare cu inimă! Pentru această Românie tainică, am simţit, întotdeauna, iubire şi respect, fiindcă este 

Neamul meu, din care mă trag, şi aşa voi simţi mereu! Oriunde  te-ai duce în lume şi azi, eşti întrebat de unde 

eşti, adică ce naţionalitate ai? Deci e vorba de identitatea ta!Dacă te-ai născut român, român rămâi în vecii 

vecilor, în această globalizare a Terrei, ori pe unde ne-ar duce paşii vieţii noastre! Cu creaţia lui Dumnezeu nu 

avem cum ne juca, nici ascunde, nici minţi; dacă te consideri, bineinţeles, om integru! Am fost întotdeauna 

mândru de Limba şi cultura românească, de simplitatea şi naivitatea poporului acesta, fiindcă este oglinda în 

care mă privesc şi mă recunosc! 

 

B.T. : Ce faceţi sau aţi făcut pentru România (in România, în străinătate, pentru schimbarea imaginii?) 
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I.M. : Draga Benule, întrebarea aceasta parcă îmi aduce mângâiere, cu atât mai mult cu cât este una de 

anvergura!În cei peste treizeci şi trei de ani, trăind aici , ani în care am fost apropiaţi, prieteni, din multele 

noastre convorbiri, fie şi telefonice, fie faţă către faţă, fie la emisiunile Postului de Radio Românesc  3zzz-

Melbourne, al cărui Director şi crainic eşti, cred că azi am avea câteva interviuri sau cărţi de scris! Timp de 10 

ani, cât am scos revista de artă şi cultură ―Iosif Vulcan‖ , alt  timp în care am adunat şi investit în constituirea 

bibliotecii româneşti ―Mihai Eminescu‖, din Cringila, a cărţilor mele, scrise şi publicate, aceasta am făcut, să 

redau imaginea cea adevărată a României, în lumea liberă, în care trăiam şi trăim! Am fost, în acelaşi timp, 

recunoscător şi voi fi întotdeauna, acestei bune Mame Adoptive, Australia, care m-a primit, la vreme de necaz! 

În România am fost acelaşi om de bun caracter, uneori prost de bun, dar acolo am crescut, învăţat, acolo am 

ştiut rostul muncii, credeam în cinstea şi onestitatea omului din popor, fiindcă oameni simpli mi-au fost şi 

părinţii, de la ei am, cred, acest simţ al moralei şi respectului pentru cel de lângă mine. Cu toate aceste bune şi 

omeneşti calităţi am emigrat, căci eram om matur, la acea vreme. Răzbunarea şi invidia ştiam că nu-mi pot 

folosi la nimic, ca atare pot spune că îi iubeam şi pe cei care mă nesocoteau, de multe ori! Le căutam prietenia, 

cu sinceritate, dar nu cu linguşeală!Şi unde nu reuşeam, îl rugam pe Dumnezeu să mă lumineze cu înţelepciune! 

 Aşa mi-a fost viaţa şi-mi va fi şi de-acu' înainte! În viaţa comunităţii româneşti am fost şi eu împlicat, atât cât 

posibilităţile şi timpul mi-au permis, fiindcă aveam şi o familie de întreţinut şi crescut, iar de certuri şi insulte 

m-am ferit ca de foc, pentru că acestea umbresc  numai prestigiul şi imaginea noastră românească! 

   Am scris multe scrieri, prin care elogiam bunul caracter al emigrantului român, aprecierile lăudabile ale 

guvernelor ţărilor unde comunităţile româneşti muncesc şi trăiesc. Îm amintesc şi acum de anii 2011, când am 

fost invitat la sărbătoarea Zilei Australiei, aici, în oraşul Wollongong, şi nominalizat a vorbi şi eu la această 

festivitate. Mi-a înflorit inima de bucurie, şi de cetăţean australian, dar şi de român care-mi cinsteam originea 

româneasca! Ziarul Mercury, publicaţia municipiului, in the Weekender, din 29 septembrie 2001, îmi 

prezenta activitatea literară şi comunitară, pe o întreagă pagină A3, inclusiv poza, numindu-mă  ―The Illawarra 

Muse‖. Pentru România am scos din suflet şi conştiinţă cele mai iubite versuri: Mi-e dor de sat. Dragi îmi sunt 

copiii din România, Ardeal -  şi multe de tot, cărţile mele, majoritatea -  în România  le-am publicat! Pe 

cheltuială propie, bucuros că o editură privată românească îşi va realiza un mic venit, muncind la publicarea 

cărţilor românilor din străinătate!  

Pentru meritul enorm adus comunităţii româneşti australiene de însăşi intervietorul meu de acum, dl.Benoni, cu 

cea mai mare plăcere şi constiinta am trimis pe la anii 2010 acea nominalizare către National Australia Day 

Council, care a fost recunoscută şi acceptată pentru Award.  Bună şi creştinească relaţie am avut la Biserica 

―Sf.Ioan Botezătorul‖, preot Paroh Ioan Vasile Prunduş, care nu  uită, de Sfânta Boboteaz a veni să ne 

sfinţească familia şi casa, grădina şi pomii fructiferi! Anul 2006 este anul când mi-am prezentat la Sydney, 

cartea mea ―Poezii alese‖, în prezenţa unui mare număr de români adunaţi la Consulatul General Român, pe 

vremea aceea Consul General fiind dl.Ovidiu Grecea. În anii 2001, am  fost  în vizită în România, să-mi vizitez 

părinţii şi rudeniile, din satul natal, Gepiu. S-a instituit, atunci, la Biserica din sat, o zi specială de rugăciune 

pentru holdele şi recoltele sătenilor, ziua de 17 iunie, 2001, care a rămas calendaristică, pentru locuitorii satului. 

Multă bucurie am simţit, atunci, la Sfanta Biserică din sat, mai ales că a avut loc şi Taina Sfântului Malt, cu 

participarea a 10 preoţi din localităţile vecine! Această bucurie am adus-ocu mine în Australia, fiindu-mi şi azi 

zi de amintire! Cu acea ocazie am vizitat localitatea Holod, locul unde, la 31 martie 1841, se năştea Iosif 

Vulcan. Am revăzut  Şcoala Generală (azi -  Gimnazială), din satul natal, Gepiu - unde învăţasem a scrie şi a citi 

româneşte! Am lăcrimat, privind geamurile dinspre curtea în care ne jucam  noi, copiii, oina, geamuri pe care 

le-am construit eu, pe vremea când directorul Şcolii era Pantea Toma, iar eu terminasem Şcoala de Meserii, la 

Beiuş. 

Aici, în Australia, eram membru la distinse societăţi literare, din Sydney şi Wollongong, dar şi contributor la 

emisiunile posturilor de radio româneşti, din Melbourne! 

La pensionarea mea, Societatea Literara South Coast Writer’Centre-Wollongong mi- a acordat calitatea de 

Membru pe viaţă (Life Member), iar acum, în acest an 2014, prin recunoştinţa concetăţenilor mei, din satul 

natal, numit Cetăţean de Onoare al comunei Gepiu-Bihor! 

  Frace Benule, am satisfacţia sufletească, acum, la bătrâneţe, a mă şti demn de originea mea română, 

prin tot ceea ce am făcut şi muncit, în România şi Australia! 
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B.T. : Dacă aţi avea mulţi bani, cum aţi ajuta România? 

I.M.: Da, asta mi se pare cea mai interesantă întrebare! Dragă Benule, daca aş avea mulţi bani, 

aş sta să-mi fac o socoteală; bazat pe ce văd azi, acum, după anii 1989 încoace, când perceperea ideii de 

capitalism a fost greşit înţeleasă şi greşit interpretată, eu nu bani le-aş trimite, că-i toacă pe ce nu-ţi vine a crede, 

ori se fură, ci le-aş investi, de aici, direct în mijloace de muncă, cu care să-şi producă bani cu o continuă 

investiţie de viitor! Asta ar fi susţinător. Să nu se obişnuiasca omul zilei cu poziţia plebeului din vremile Romei 

antice! Şi nici guvernatorii zilei a da mese gratuite, până ce doar devin guvernanţi!  Să nu uităm învăţatura 

hristică ce zice: Cu sudoarea frunţii tale să-ţi câştigi pâinea cea de toate zilele! Şi asta e valabil de la opincă 

până la vladică! 

 

B.T.: Neavând mulţi bani, ce faceţi pentru România? 

I.M.: Neavând mulţi bani, mă simt ca acel om sărac, dar care a primit pe Dumnezeu şi pe Sfântul Petru 

        la masa sa, cu puţin, dar cu multă iubire şi credinţă! Din puţinul ce am, iată, am trimis şi trimit 

câte ceva, un pachet,două, de haine pentru iarnă,  donez câţiva lei parohiei bisericii din satul natal, care mă 

recunoaşte şi apreciază, cumpăr o carte, două, din România, dăruiesc din cărţile mele, şi ce cred că este mai 

valoros, mă străduiesc să fiu un român adevărat, prin purtarea mea, în străinătate, pentru a crea o frumoasă 

imagine  României!  Pare-se că aceasta valorează mai mult ca banii!  

 

B.T. : Credeţi că românul venit în emigraţii, după '89, simte diferit pentru România? 

I.M. : Bună întrebarea! Fiinţa umană o văd aşa de când a creat-o ziditorul Dumnezeu! A evoluat prin invenţiile 

tehnologice, şi-a cizelat şi viaţa, dar cu sufletul încă mai are mult de cizelat! Vreau să spun că indiferent de 

sistemele sociale, subiective şi schimbătoare, omul, generaţiile, fiinţează prin aceleaşi legi ale fiinţei, adică 

dornice de libertate, de asigurarea unei conditii existentiale potrivita, de o fericire pentru familia propie, 

siguranţa vetrei geografice în care există ş.a.m.d. Emigrările acesta însă depind mult de sistemele sociale ale 

vremii, cum zic, care pot favoriza sau nefavoriza pe un emigrant. Şi, ca să revin la întrebarea dumitale, 

emigraţia românească de după 1989, s-a uşurat fantastic! Cine vrea şi unde vrea! Şi de data aceasta,  în general 

observ, Romanii plecati simt drag si dor de Romania, de cei dragi lasati acasa! Unii plec temporar si se reintorc, 

alţii se stabilesc în alte ţări definitiv, dar tot nu-şi uită ţara şi locurile natale, prin modul în are îşi trăiesc zilele 

vieţii! Trimit acasă diferite ajutoare, bani, haine, medicamente, vizitează România, s.a.m.d. Dar,  plecând din 

ţara ta începe şi marea epopee a emigraţiei şi emigranţilor! Nici ţările spre care se emigrează nu sunt fără de 

lipsuri şi greutăţi, au, cum se zice, şi ele, acel procent al şomajului în creştere, şi atunci încep pentru emigrant 

frământarile de tot felul! Greu de găsit loc de muncă, visul banilor şi al îmbogăţirii prin străinatate începe a se 

spulbera! Aşadar, această uşurinţă de a pleca, cine vrea şi unde vrea, nu ar fi neapărat una  ce-ar ţine de 

liberalizare şi democraţie! 

Acestea sunt noţiuni filosofice! Omul trebuie să ştie ce vrea de la viaţă, să aibă ochii deschişi a privi 

în jurul său, altfel e mai bine să stea acasă! Opinia mea! 

 

B.T.: Despre Atitudinea pentru Limbă? 

I.M.: Ei, aci intrăm la rădăcina identităţii de Neam. Cât Limba Românească există, există şi Neamul acesta al 

nostru! Ca emigrant, eu am mai fost favorizat şi de aceea că nevastă-mea, fiind tot româncă, ba încă născuţi şi 

crescuţi, amândoi,  în aceeaşi comună, aici continuarăm  a vorbi româneşte în familie, fapt ce a devenit o 

continuitate, până în ziua de azi! Scrierile mele, cărţile mele în Limba Română au apărut, reuşind a ne păstra 

limba noastră şi, mai ales, acea limbă  literară prin care nu se deosebea deloc că nu am trăit în România. În 

familiile în care partenerii sunt de naţionalităţi diferite, şi ă  refer la fiicele mele căsătorite astfel, limba engleză 

este o necesitate directă, altfel n-au cum să se înţeleagă în familiile lor! Acoperirea acestor situaţii ţin de acea 

Iubire dăruită de Dumnezeu şi Duhul Său Sfânt tuturor oamenilor, din începuturi, şi, mai puţin înţeleg eu teama 

filosofiilor şi doctrinelor că s-ar pierde ceva; nimic nu se pierde din Creaţia Divină a Creatorului  lumii! 

Oamenii sunt oameni peste tot! Rămâne doar să mai învăţăm limba Sufletului, care este aceeaşi în toate fiinţele 

omeneşti. Limba Românească este fiinţa noastră, iubirea noastră pe care  o extindem înspre acea iubire 
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dumnezeiască, prin care existăm! Zicea Al.Vlahuţă într-un proverb de duh şi inspiraţie că “Nu se 

împuţinează cu nimic soarele dacă încălzeşte şi pe cel de lângă mine!”  

Acest Soare, simbolic, ar fi tocmai iubirea între oameni, indiferent de ce Neam suntem, căci un Duh 

comun ne-a fost izvorul Facerii! Cerul şi Pământul! 

 

B.T: Dacă ai vreo întrebare sau un sfat, ascultăm cu plăcere! 

I.M: Dragă Benule, eu aş încheia vorba de azi cu un proverb, care mi se pare mie valabil oriunde în lume, 

şi oricărui nivel şi rang social! Iată-l: “Arhitecţii şi constructorii întâi ridică scheletul unei clădiri, apoi 

pregătesc ornamentaţiile dorite. La fel şi despre oameni: mai întâi să li se asigure înălţarea moralei, apoi să 

li se dea funcţii sociale”. (Cuvinte de Minte, Ioan Miclău, Ed.Cuget Românesc, 2012, pag.11) 

 

IOAN MICLAU-“GEPIANUL” 

CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI GEPIU-BIHOR (azi, locuitor în Cringila/AUSTRALIA) 

*** 

BEN TODICĂ / TODICĂ BENONI 

Născut la 23 noiembrie 1952, în satul Ezer, comuna Puieşti, judeţul Vaslui, România, fiul lui Aurica şi 

Gheorghe Todică.  

· Stare civilă: 3 copii  

· Naţionalitate: Română  

· Cetăţenie: Română şi Australiană  

· Profesie: Artist Independent (Cineast, Producator TV, Jurnalist Broadcaster, Ing. De Sunet, Scriitor etc.)  

· Alte profesii existenţiale: Sudor, Electronist, Director de Cinematograf, Mecanic Masinist Masini Extractie, 

Operator Proiectionist, Operator TV, Zilier, Remuvalist, Proces Worker, etc.  

· Limbi vorbite: engleza,  italiana si romana fluent.  

· Contribuţii jurnalistice şi eseistice de ocazie la mai multe reviste din ţară şi străinătate.  

· Hobby-uri: electronica, fotografie, muzica, tenis si plimbarea prin natura.  

· Adresa: 27 Betula Street, Doveton 3177. Victoria, Australia  

· Email: inoneb@optusnet.com.au  

· Telefon acasa: (03) 9793 1704; Telefon mobil: 0433 170 651  

· Web Page: You Tube / inonebt / ‚Subscibe‘  

După anii 1950 părinţii pleacă din Puieştii Vasluiului şi se stabilesc în Banat, unde tatăl a început să 

lucreze la minele de cărbune de la Ocna de Fier, apoi la  minele de uraniu din Ciudanoviţa (Banat).   

Singura distracţie era vizionarea unui film pe săptămână. Deşi copil, reuşeşte, cu un diaproiector, să 

proiecteze diferite filme şi să deseneze fotograme. La 12 ani a cumpărat un aparat de proiecţie, apoi un 

aparat de filmat cehoslovac Meopta şi două filme. Cu acest aparat a reuşit să realizeze primul film, care 

prezenta o scurtă poveste cu cowboy şi indieni şi a fost intitulat Copilărie (dura trei 

minute).                                                                                                                                    

  A urmat cursurile  primare la Şcoala Generală de 8 ani Ciudanoviţa, apoi Şcoala Profesională UCMMA 

din Bocşa unde, la propunerea lui s-a înfiinţat un fel de cineclub şi a realizat un filmuleţ, de trei minut.  

Pentru caţiva ani, adolescent fiind, a lucrat ca dj la un club de noapte. La 18 ani se angajează ca sudor, 

apoi instalator de conducte de linii electrice şi de apă. Paralel cu munca şi-a continuat studiile liceale, la 

mailto:inoneb@optusnet.com.au
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seral, la Oraviţa. În acest timp a făcut filme de instructaj şi protecţia muncii şi a participat la un concurs al 

cineaştilor amatori, organizat de IATC şi Uniunea Sindicatelor din România, în urma căruia, timp de şase 

luni a învăţat abecedarul pentru producerea unui film: regie, sunet, efecte vizuale, imagine, developare, 

montaj.  

A continuat să realizeze filme, luând premii judeţene şi naţionale şi se angajează la Casa Pionerului din 

Oraviţa. A realizat filmele: Perseverenţa (1978) care a câştigat marele premiu la Festivalul Naţional de 

Producători de Filme în 1979,  Cheile din Nera(1976), Meditare (1976);  Visul (1975), a fost nominalizat 

la al treilea premiu la Festivalul de stat al producătorilor de film, Primii paşi (1979), Oxigen (1976) 

Lanţul (1976). 

A poposit pe pământ australian (Melbourne) în 1979, deşi îşi dorea să ajungă în Suedia.  Ajuns în 

Australia, viaţa lui Ben Todică, s-a desfăşurat, fără încetare pe două planuri paralele. Ani buni a lucrat la 

Philips ca sudor, meserie învăţată din ţară, apoi ca subcontractor, pe cont propriu, cinci ani de zile pentru 

Telecom şi operator-programator la marea companie NATRA, care execută radiatoare pentru maşini. 

Bătălia pentru existenţă nu i-a omorât dragostea de-o viaţă pentru film şi pentru tot ce ţine, în general, de 

mass-media. Pentru împlinirea acestui vis a studiat, (trei ani) cursurile pentru scritor şi editor 

profesionist,  la Monash University. A urmat  cursurile şcolii de sunet şi cursuri de canto (cinci ani), timp 

în care a făcut parte dintr-un grup vocal  (opt femei şi şase bărbaţi)  cu care a dat concerte în biserici, 

spitale, azile de bătrâni, etc.  

Activitatea la c31TV 

În 1993 a urmat un curs de instructori (Train the trainer) de realizatori de emisiuni, la staţia postului de 

radio 3zzz din Melbourne organizat de Holmsglen  TAFE  College. David Melzer (directorul staţiei) l-a 

recomandat profesorului Reece Lamshed care preda în cadrul cursului Broadcasting Law şi făcea parte şi 

din conducerea organizaţiei ―Open Channel‖ (un studiou-şcoală de film şi televiziune independent unde 

se putea închiria echipament, personal calificat, expertiză şi spaţiu celor care doreau să producă 

videoprograme sau film). Aici a studiat regia, operatoria şi producţia de film. Devine membru la Open 

Channal şi pentru că a terminat cursul de instructori a devenit şi membru al organizaţiei ATOM 

(Australian Teachers Of Media) unde funcţionează şi azi. În această perioadă a fost prezent la mai toate 

cursurile şi seminariile ţinute de profesori şi scenarişti americani cunăscuţi, veniţi să predea, în Australia, 

arta filmului.  

În acelaşi an guvernul federal a pus la dispoziţia grupurilor cu profil educaţional şi neprofitoare un al 

şaselea canal de televiziune c31 pentru a produce programe locale despre viaţa comunitară. În martie 

1993 au început testările. Pe ecranele melbourneze au început să apară rând pe rând programe pilot ale 

diferitelor grupuri entice printre care se numărau şi românii. Românii apăreau chiar şi cu cate patru ore de 

program pe  saptamană. 

MCTC Inc. (The Melbourne Community Television Consortium Inc.) a fost format în 1991 ca şi corp 

central pentru a coordona şi uşura transmiterea programelor produse de membrii grupurilor comunitare şi 

a producătorilor independenţi. Marea majoritate a programelor sunt realizate şi transmise de către, şi sub 

supravegherea studenţilor de la RMIT. 

Mariana Costea studia regie-film la RMIT şi ca proiect de absolvire a avut 

realizarea unui serial de televiziune a cărei temă era integrarea femeii emigrant în societatea australiană 

(fiecare episod prezenta o nouă naţionalitate). Era un proiect de echipă (20 de persoane). Aflând că un 

român lucrează la Open Channel l-a contactat pe Ben Todică şi l-a rugat să-o ajute, astfel ajungând, în 

final, să fie şef de echipă: cameră, sunet, lumini şi montaj. În octombrie 1994 s-a lansat în emisie 

permanentă, începându-şi transmisia cu serialul ―Sweet and Sour Freedom‖, canalul 31 TV Melbourne. 

Printre realizatorii principali (care au avut aceasta onoare) se aflau şi doi romani; Mariana Costea si Ben 

Todica. Şi noi prin acest gest alăturându-se celor mulţi care contribuise în tăcere la realizarea şi cinstirea 

comunităţii române. În cei 10 ani de existenţă serialul ―Sweet and Sour Freedom‖ a fost reluat de 9 ori la 

canalul 31. 

Programul Comunităţii Române era 90% sprijinit de programele trimise de 
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către Televiziunea Română. Pentru  un program local era nevoie de echipament, studiouri şi personal 

calificat. De ziua României a realizat un interviu cu ambasadorul Romaniei la Canberra, Excelenta Sa, Dl. 

Ioan Gaf Deak. Pentru acest proiect a  închiriat un studiou şi echipament de la Open Channel. 

Pe urmă a realizat genericul emisiunii Mozaic Românesc şi pe alocuri a presărat programele cu realizări 

locale. Personal a investit peste $20.000.00 în echipament ca să pot realiza emisiuni. ―Este singurul mod 

prin care îi pot spune României :TE IUBESC! Da, e adevărat. Sună ciudat, dar România RĂMÂNE 

PARADISUL MEU‖. 

În anul  2004 s-a creat un festival naţional al posturilor de televiziune comunitare pentru premierea 

programelor şi a realizatorilor lor. Ceremonia a avut loc la 28 februarie, orele 7PM în teatrul Universităţii 

RMIT, Storey Hall, din Melbourne şi a fost transmisă de posturile de televiziune – local şi naţional. Au 

fost primite 506 lucrări, din care au rămas în finală 178. Programul Românesc a fost nominalizat prin 

două lucrări ale lui Ben Todică: ―Artholes in Melbourne‖ printre primele 5 ca Best Arts Program. 

Anul trecut a fost nominalizat ―Australian of the Year 2007‖ (propus ca: Australianul Anului  2007) 

pentru contribuţiile sale deosebite în comunitatea romano/australiană, printre care menţionăm: lucrează la 

postul de radio 3zzz 92.3fm stereo din Melbourne din 1993 ca inginer de sunet şi realizator de emisiuni; 

este realizator de emisiuni în limba română pentru ch31tv Melbourne şi de trei ani este Director în bordul 

ch31tv Melb; a fost secretarul unionului AMWU South Dandenong District până acum în anul 2006, când 

s-a închis compania pentru care lucra; a fost observator la referendum şi vicepreşedintele comisiei a doua, 

la  alegeri;  are contribuţii jurnalistice şi eseistice la mai multe reviste din ţară şi străinătate; a făcut parte 

din grupul Mavis Kruger Singers  până grupul s-a închis. 

*** 

“doar o vorbă să-ţi mai spun!” 

SE PROMOVEAZĂ SUBCULTURA DE 

SUCCES 

În 11 iulie 2014 citesc o ştire care mă ia prin surprindere: N. Manolescu, preşedintele USR, 

liderul criticii literare româneşti, nu-şi poate justifica o parte din avere. Ştirea: ANI a constatat că 

ambasadorul României la UNESCO, Nicolae Manolescu Apolzan, nu poate justifica aproximativ 78.000 

de euro şi a sesizat Comisia de specialitate de la Curtea de Apel Bucureşti să facă un control privind 

averea acestuia.Potrivit AgenţieiNaţionale de Integritate (ANI), în anul 2009, Nicolae Manolescu 

Apolzan a realizat venituri salariale în cuantum de 664.492,62 de lei, iar modificările patrimoniale 

intervenite în aceeaşi perioadă au fost în cuantum de 991.389 de lei, rezultând o diferenţă nejustificată de 

326.896,38 lei (aproximativ 78.000 de euro). Astfel, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din 

cadrul Curţii de Apel Bucureşti să facă un control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi 

veniturile realizate de către Nicolae Manolescu Apolzan în perioada exercitării funcţiei publice. Nicolae 

Manolescu Apolzan este ambasador, delegat permanent al României de pe lângă ONU pentru Educaţie, 

Ştiinţăşi Cultură Paris, începând din 20 noiembrie 2006, precizează Mediafax. ANI a precizat că Nicolae 
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Manolescu Apolzan a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare şi elementele identificate, 

iar acesta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere. Ce a declarat N. Manolescu în aceeaşi zi, 

aceleiaşi agenţii: „Nu ştiu nimic. A existat un dosar acum cinci ani la ANI şi a fost închis. Din câte mi-a 

comunicat ANI în urmă cu aproximativ un an, dosarul respectiv a fost închis. De unde a apărut acum 

ăsta nu ştiu. Oricum sumele pe care le cheltuisem, le-am declarat. Aş vrea eu să am 78.000 de euro de 

cheltuială”, a susţinut Nicolae Manolescu, pentru Mediafax. Ambasadorul român la UNESCO a declarat 

şi că, în cazul în care ANI îi va comunica oficial decizia sa, va contesta raportul… Fără alte comentarii. 

Am luat seama că Uniunea Scriitorilor are deja o nouă problemă publică la vârf — tot funcţiile 

politice fiind de vină. A venit rândul lui N. Manolescu. După ce Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte 

al USR, ştiţi, a scăpat de incriminare penală (de subminare a economiei naţionale, ca ministru PNL), după 

ce Parlamentul nu i-a ridicat imunitatea şi a votat împotriva cercetării lui juridice… I-am scris un e-mail 

în aceeaşi zi de 11 iulie unui influent redactor-şef, cu atribuţii în USR: E o zodie rea pentru scriitori, 

trăim vremuri anticulturale, ai impresia, chiar dacă au loc manifestări literare şi festivaluri de poezie de 

toate felurile (pe moment, USR e fără bani, împreună cu publicaţiile ei; Guvernul se face că plouă; 

Primăria Capitalei la fel - Muzeul Literaturii e ca şi desfiinţat, împreună cu singurul chioşc unde se pun 

la vânzare revistele literare; AFCN nu dă bani la majoritatea revistelor literare; asta mai lipsea, să auzi 

căşi N. Manolescu are probleme publice de imagine; bat în lemn, sper să n-aibă necazuri; Varujan 

Vosganian e si el cu sabia justiţiei lui Băsescu deasupra capului). Răspunsul lui? Atât: Nu e justiţia lui 

Băsescu, e chiar Justiţia! Justiţia, aşadar, îşi face datoria şi în rândul scriitorilor care au putere… Teribil, 

ca şi cum nu era de ajuns că din afară se vede cum totul se duce de râpă în lumea instituţionalizată a 

scriitorilor, în aceeaşi zi de 11 iulie ministrul Culturii şi-a anunţat demisia. I-am scris aceluiaşi redactor-

şef cunoscut: La cele scrise, adaugă azi şi demisia ministrului Culturii, Kelemen Hunor, scriitor şi el 

(care înţeleg că a colaborat cu USR, dând nişte bani pentru reviste) - taman când, dacă am înţeles bine, 

Guvernul voia să dea o noua tranşă de bani pentru revistele USR... E un făcut, să meargă totul prost în 

lumea scriitorilor? O întrebare retorică. Va să zică, azi USR e fără bani, împreună cu publicaţiile ei (dar 

USR speră că Guvernul va mai da nişte bani pentru revistele USR în următoarele luni; e an electoral; 

ministrul demisionar al Culturii a anunţat că stă în funcţie până pe 1 august şi că se va ocupa de 

problemele curente şi de rectificarea bugetară) — în mai-iunie 2014 au venit nişte bani de la Guvern 

pentru revistele USR, s-au recuperat nişte salarii care nu s-au dat la timp şi au apărut revistele USR, dar 

banii veniţi de la Guvern s-au terminat. Interesant, când nu erau bani la USR, lăudabil, se ţineau 

proiectele USR, colocvii, premii şi turnee de poezie (inclusiv la… Barcelona; de care am aflat din 

România literară; se plimbă în străinătate cam aceiaşi mari scriitori neapărat cu funcţii din Bucureşti, 

aranjamente cordiale, doar nu sunt unii dintre ei degeaba afişaţi cu poze pe pereţii sediului USR), probabil 

pe banii unor sponsori. Trăiască sponsorii din provincie (bănci, primării, consilii judeţene), fiindcă în 

Bucureşti nu se găsesc… Tot azi, scriitorimea română mai primeşte indirect o lovitură: Muzeul Naţional 

al Literaturii Române e obligat să părăsească sediul (cum a fost şi USR cu Casa Monteoru) de către 

moştenitorii clădirii retrocedate, Primăria Capitalei (de care aparţine MNLR) a refuzat să plătească 

moştenitorilor chirie sau să le cumpere clădirea. Azi MNLR îşi va depozita patrimoniul în Casa Presei 

Libere (cu intrare în spate, e greu de găsit aleea care duce la această intrare), în speranţa că se va găsi un 

nou sediu pentru MNLR, noul lui director, Ioan Cristescu îl tot caută (până atunci salariaţii MNLR vor sta 

cu braţele încrucişate, la Casa Presei Libere?). De situaţia chioşcului-librărie, singurul care primea la 

vânzare reviste literare în Bucureşti, nu se ştie decât că se va desfiinţa — urmarea? Revistele literare nu 

vor mai fi de găsit nicăieri în Bucureşti la vânzare… Mai departe, acţiunea AFCN (Administraţia 
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Fondului Cultural Naţional) — care a anunţat în iulie ce reviste literare şi ce cărţi a selectat pentru 

finanţare. De necrezut, reviste precum Viaţa Românească şi Convorbiri literare sau Contemporanul şi 

Argeş n-au primit bani, fiind depunctate de un juriu anonim! Nu mai vorbesc de prăpădul făcut în rândul 

cărţilor originale româneşti… Când scriu aceste rânduri, a fost dată publicităţii o scrisoare deschisă-

protest, prin care se cere ministerului Culturii să demită Consiliul AFCN pentru „gravele erori de evaluare 

făcute la sesiunea de proiecte editoriale AFCN în desfăşurare‖. Semnatarii scrisorii consideră că decizia 

comisiei de experţi AFCN de a nu acorda nici un sprijin financiar unor proiecte de anvergură europeană 

şinaţională„este nedreaptă şi chiar ruşinoasă pentru un organism menit să sprijine valorile culturale în 

România‖. Acest protest  cere la final: – demiterea Consiliului AFCN; – elaborarea unor noi norme 

privind organizarea şifuncţionarea AFCN prin care să fie promovate noi criterii pentru alegerea 

experţilorşi noi grile de evaluare şi de raport de evaluare; – alegerea unui nou Consiliu AFCN care să 

obţină consensul public şi de imagine al asociaţiilor de editori, al asociaţiilor profesionale şi de creaţie, 

precum şi al Academiei Române; putem oferi expertiza noastră pentru a face cele mai bune sugestii. – 

solicitarea unei suplimentări pentru proiectele editoriale şi organizarea în regim de urgenţă a unei 

sesiuni editoriale suplimentare, pentru a nu compromite anul editorial 2014; – revizuirea bugetului 

acordat pentru editarea literaturii naţionale (roman, eseu, poezie, critică şi istorie literară, dicţionare, 

ediţii critice ş.a.) şi a traducerilor din literatura universală – domenii discriminate, la ora actuală, de 

Consiliul AFCN, în detrimentul literaturii române şi literaturii universale; literatura română clasică şi 

contemporană este discriminată la ea acasă; – lansarea sesiunilor pentru proiectele editoriale la finele 

anului în curs pentru anul următor, şi nu la mijlocul anului, cum se întâmplă în ultimii doi ani. E semnat, 

între alţii, de Acad. Nicolae Breban, Acad. D.R. Popescu, Mihai Popa, director, Editura Academiei 

Române, Ioan Cristescu, preşedinte al APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din 

România), C.M. Spiridon, preşedinte al ARPE (Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor şi Editurilor), Aura 

Christi, scriitor şi editor, Cosmin Perţa, director, Editura Tracus Arte… Se duce o politică împotriva 

valorilor adevărate din cultură şi în special din literatura română, se promovează subcultura de succes, 

specia populară, „tabloizarea‖, neprofesionalismul. Putem vorbi, totodată, de un declin al condiţiei demne 

de scriitor în România de azi, perdantă, pe fondul lipsei de respect oficiale.  

                 Liviu Ioan STOICIU, Bucureşti/ROMÂNIA 

*** 

“din inimă!” 

“MĂICUŢA DOMNULUI, DACĂ ÎMI TRĂIEŞTE ACEST 

COPILAŞ, NICIODATĂ NU VOI MAI MÂNCA 

MIERCUREA ŞI VINEREA DE DULCE!” 

De mic copil L-am iubit pe Dumnezeu. Când mergeam la bunicii dinspre mamă, la Grinţieş-Neamţ, la 

câţiva kilometri de Durău , o zona minunată, în care cerul se uneşte cu pământul, fânul proaspăt cosit 

emană cel mai minunat parfum, alături de florile multicolore, care sunt pictate în mii de colori şi zâmbesc 

adânc în bataia vântului, când palma mea le mângâie şi privirea-mi arzătoare  pătrunzându-le de iubire şi 

Bistricioara cea lină, cristalină - care ne  legăna pe braţe-i la scăldat, mă simţeam …liberă, protejată, 

iubită! Aproape de Dumnezeu , la care, împreună cu blânda mea bunică, Silvia, ne rugam în fiecare 

dimineaţă şi seară, mulţumind pentru minunăţiile vieţii , pentru pace, dar şi pentru încercările noastre. Ale 
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părinţilor şi ale tuturor oamenilor din lume. La Bunul Dumnezeu mergeam şi duminica, şi de sărbători, 

crezând la început că locuieşte la biserica din sat, în care lumea, gătită în haine de sărbătoare, pătrundea 

sfios, bărbaţii descoperindu-şi capul cu plecăciune, femeile acoperindu-le…ca într-o taină! 

Şi la biserica din Galicea Vâlcii mergeam în vacanţe, la bunicii dinspre tata şi cu multă mândrie şi sfială 

recitam întotdeauna la slujbe…Tatăl Nostru, mergând cu scumpa mea bunică, Mărioara.  Recitam cu 

drag, acum îl trăiesc, încercând să îl simt pe Dumnezeu mai aproape, pe Domnul Iisus Hristos, care s-a 

jertfit pentru  noi, şi pe Maica Domnului, care m-a ajutat de-a lungul timpului, fără să ştiu, sau la 

chemarea mea. În satul Teiu , în care teii îşi ridicau falnic coroanele, ca nişte regi  - şi ne dăruiesc valuri 

de parfum îmbietoare, prin florile aducătoare de sănătate şi liniştitoare de trup. Pe malul Bătrânului 

Alutus (Oltul de astăzi) pe care păşteam vacile, în cea mai verde iarbă din lume, uneori, cu, copiii satului, 

furişându-ne printre porumbii roditori, când jucam v-aţi ascunselea, alunecând pe câte un dovleac mare şi 

alunecos , sprijinindu-ne în cădere de câte o floare a soarelui, pe care o urmăream, apoi, să vedem  dacă, 

într-adevăr, se roteşte după soare…şi se rotea, la fel cum urmăream minunata regină a nopţii, sub cerdacul 

bunicii, să vedem dacă  seara, când soarele pleacă obosit, florile reginei nopţii se închid, cu gingăşie , 

îmbătându-ne cu mirosul lor mirific, de nedescris. 

De la bunicile mele, evlavioase,  cu mare dragoste de Dumnezeu, am căpătat credinţa care m-a însoţit de-

a lungul vieţii. Multe şi nenumărate păcate am adunat de-a lungul vremii, cu ştiinţă sau neştiinţă, cu voie 

sau fără voie,  dar, întotdeauna, cu speranţa iertării. 

Câteva minuni le-am trăit cu adevărat !  

Cea mai frumoasă minune se numeşte ANDRADA- VICTORIA. Este fiica mea, care a studiat Medicina 

– pentru a vindeca oamenii, creaţiile Bunului Dumnezeu, fiind Reumatolog / Balneo-Fizio-Kineto-

Terapeut,  într-una dintre cele mai frumoase staţiuni ale lumii, Olăneşti, pe care Dumnezeu le-a înzestrat 

cu  izvoare tămăduitoare, cel mai ozonat aer şi un peisaj greu de descris. Merită văzut. 

Cu ceva timp înainte de venirea sa pe lume, Andrada a avut un frăţior – Ion Romulus. Dorit, aşteptat 

foarte mult, cu dragoste. Doar că Bunul Dumnezu a avut un alt plan şi, în acea perioadă, crucea mea a 

atârnat foarte greu, de două ori!  

Ion Romulus a venit pe lume la 9 luni şi două săptămâni, înainte de a se naşte a plecat la cer, medicii 

neştiind că iubitul meu fiu (pentru care mă rog în fiecare zi, simţindu-l aproape) se stinsese din vina lor… 

Atunci, la aflarea veştii…toată partea stângă a părului capului a albit şi, ca o leoaică, am scos un  urlet 

disperat de durere. A urmat furia laptelui, mamele care îşi alăptau pruncii lângă mine să crească ―mari  şi 

frumoşi”! 

Peste câţiva ani, avea să vină pe lume  îngerul meu pământean, Andrada Victoria. Plină de dragoste de 

semeni şi credinţă, gata oricând să sară in ajutorul celorlalţi. Pentru ea, relaxarea se afla vizitând mânăstiri 

/ în loc de discoteci, ascultând cuvântul lui Dumnezeu , în loc de haosul hip-hopului, deşi, ca orice tânăr, 

iubeşte şi muzica uşoară, clasică, plimbările, întâlnirile cu prietenii. 

La naşterea sa, printr-o cezariană planificată, au participat mulţi medici şi…Maica Domnului. Înainte de a 

intra în operaţie, m-am uitat, de la fereastra rezervei mele, la biserica de peste Olt, aproape, rugând-o pe 

Maica Domnului să nu-mi ia şi acest copilaş, pe care îl iubeam cum nu se poate explica şi aşteptam  să-l 

îmbrăţişez, cu căldură, fiindu-mi treamă ca, atunci când va veni, să nu-l sufoc, din prea multă dragoste. 

Am intrat în operaţie pe la 8, am ieşit la 11,30. 

Tot timpul mă rugam Maicii Domnului.  Am fost anesteziată şi o durere pătrunzătoare m-a trezit din 

anestezie. Am strâns-o puternic de mână pe asistentă, doamna Rodica, vecina mea , care făcuse schimb de 

tură cu o colegă, pentru a fi lângă mine şi a mă încuraja  - şi am auzit: 

―99% copilul e mort, rămâne problema ei, a mamei,  dacă trăieşte 24 de ore!‖ 

Lichidul amniotic era verde, rămăsese o infecţie de la prima naştere - şi asta afectase, deşi povestisem 

tuturor mdicilor care mă vedeau ce păţisem, cu lux de amănunte. 

Am avut puterea să spun, înainte de a adormi din nou, doar atât: 

“Măicuţa Domnului, dacă îmi trăieşte acest copilaş, niciodată nu voi mai mânca miercurea şi vinerea 

de dulce!”  

Andrada-Victoria era moartă! Doar inima îi bătea, era foarte umflată. Toată cavitatea toracică, 

inclusiv ficatul, erau umflate…doar inima şi creierul funcţionau. 
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Au dus-o la Reanimare! Şi …mulţi copii prematuri au ieşit din spital, după o săptamână, o lună. 

 Noi am ieşit la doar 5 zile. Evoluţia ei a fost spectaculoasă, ca şi a mea! Mânca cu poftă şi pentru că eu 

nu puteam s-o alăptez, sugea la mai multe mămici, ba vroia şi lapte praf. 

Maica Domnului o legăna pe braţe şi pe mine mă mângâia pe frunte.  Îi simţeam prezenţa şi îi mulţumeam 

ei şi Bunului Dumnezeu , Domnului Iisus Hristos , pentru minunea făcută. 

Am încercat să-mi ţin promisiunea şi acum, Andrada-Victoria o ţine împreuna cu mine, fără a-i cere 

nimeni. 

Ba, mai mult, de peste 10 ani ţinem împreuna toate posturile , oriunde ne-am afla, în ţară sau în 

străinătate. 

Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim, români şi creştini ortodocşi. Aşa ne-am născut 

şi avem datoria să păstrăm curat şi deplin ce am moştenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu. Dar noi, 

obşte ortodoxă română, să nu uităm niciodată evlavia, râvna şi jertfa domnitorilor, strămoşilor şi părinţilor 

noştri, cu care ei au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria şi această credinţă care le-au fost 

date drept sfântă moştenire de la Domnul nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt în Biserica Sa 

dreptmăritoare. 

Mulţumesc zilnic Bunului Dumnezeu  şi Maicii Domnului pentru tot binele şi tot binele din rău . Îi cer 

mai multă smerenie, linişte şi pace, sănătate tuturor  şi să am întotdeauna o minte limpede, curată,  să pot 

dărui cât mai multe scrieri şi, dacă se poate, să am, întotdeauna, puţin mai mult decât îmi trebuie, să pot 

dărui celor în nevoi.Şi nu în ultimul rând…iertare, păcătuind…zilnic! 

Mărturisirea credinţei este cerută celor care pot să o facă. 
După vindecarea celor doi orbi din Capernaum, ne spune Evanghelia, îndată "au adus la El un om mut, 

având demon. Şi, fiind scos demonul, mutul a grăit" (Matei 9, 32-33). 

Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos Se comportă diferit în cele două vindecări consecutive. El 

aşteaptă mărturisirea credinţei, în cazul celor doi orbi, înainte de a-i vindeca, dar nu şi de la mutul 

demonizat, care a fost tămăduit de îndată ce a fost adus la Iisus. Mântuitorul nu cere mutului 

demonizat să-şi exprime credinţa, pentru că acesta nu mai putea să o facă, nu mai gândea şi nu mai era 

responsabil el însuşi de ceea ce făcea, ci era condus de un duh rău care pusese stăpânire pe el. Ca şi în alte 

situaţii similare relatate de Sfintele Evanghelii (cf. Matei 8, 28-34), vedem aici drama omului stăpânit de 

diavolul, căruia i-au fost confiscate gândirea, vocea, voinţa, fiind stăpânit în mod tiranic de un duh rău. 

Din acest motiv, Mântuitorul Iisus Hristos n-a mai cerut mutului demonizat mărturisirea credinţei 

sale, ci, din iubire milostivă pentru oameni, i-a redat acestuia sănătatea trupească şi sufletească. În 

cazul omului mut, au fost suficiente credinţa şi dragostea de aproapele ale celor care l-au adus pe acesta la 

Iisus şi care au crezut că numai El îl poate vindeca 

                                                  LIGYA DIACONESCU , RM.VÂLCEA, ROMÂNIA & CANADA 

*** 

adevăruri despre 

ardeal, cu corneliu 

florea/canada 
       



36 
 

Itinerarii istorice 

Corneliu FLOREA, Canada:  

SAŞII ŞI SECUII TRANSILVĂNENI 

 

SAŞII 

Ideea. Cunoscând ceva istorie şi situaţia actuală din Transilvania României ne-am hotărât, Virgil si cu 

mine, să mai mergem încă odata în părţile locuite de saşi şi secui, să comparam obiectiv ceea ce au 

făcut unii si alţii în cele peste opt secole de când vieţuiesc pe pământul Daciei, printre urmaşii dacilor. 

Diferenţa dintre saşi şi secui în ceea ce au realizat istoriceşte şi comportamentul lor faţă de oamenii 

pământului, mai vechi şi majoritari, este ca de la cer la pământ. Întâi de toate, conportamental nu am 

întâlnit saşi din Transilvania care să ne spună că nu ştiu româneşte sau că nu au drepturi, pe când 

între secuii şi chiar printre ungurii udemerizaţi se găsesc destui, mai nou, în România, care nu vor 

să vorbeasca limba oficiala a ţării în care trăiesc, dar în acelaşi timp vociferează ilogic, de-a lungul şi 

latul pământului, că nu au drepturi la limba lor maternă, la entitate. Ipocrizie, pentru că în societatea 

avansată social cetăţenii au în egală măsură drepturii şi obligaţii sociale. Celelate diferenţe dintre saşi 

şi secui în baza afirmaţiei anterioare le vom demonstra numai pe baza unor argumente istorice, 

caracteristici proprii, pe baza comportamentului social de-a lungul timpurilor până în prezent.  

ÎNFIRIPAREA unui regat ungar în Panonia a început anemic, mai ales că, după înfrângerea lor de 

catre Otto cel Mare din 955, nu mai rămăseseră decât vreo două sute de mii. După dezastrul suferit 

lângă Augsburg, conducătorii lor, Arpadienii, au oprit incursiunile barbare de pradă spre Vest, s-au 

retras în Panonia şi-au vindecat rănile încreştinizându-se la poruncă, nu chiar toţi. Refăcându-se, au 

început incursiuni spre Sud–Est. Catolici fiind, s-au alipit de Imperiul Roman de Apus, iar în Est, unde 

mereu li s-a opus rezistenţă, au adus colonişti ca să le apere graniţa de băştinaşi, de cumani şi pecinegi. 

Primii aduşi au fost din neamul secuiesc, foarte belicos, de obârşie incertă, însă foarte apropiaţi 

ungurilor ca fire. După aceştia, în secolul al XII-lea, începe colonizarea Transilvaniei, în etape, cu 

populaţie din diferite părţi ale imperiului, preponderent germană, în apărarea regatului ungar. Oaspeţii, 

cum i-au numit pe saşi, au preferat munca agricolă organizată în locul conflictelor belicoase de tot 

felul şi s-au organizat după un sistem flamand, de gospodărire şi apărare, în sate compacte, organizare 

mult superioară faţă de satele resfirate ale celorlaţi locuitori. Datorită acestui sistem de organizare 

comunală şi a unui randament avansat şi susţinut se departajează clar de secui, ce nu pun atâta preţ pe 

mistrie şi plug, pe viaţa comunitară de apărare şi dezvoltare colectivă, cât pun pe săbii şi suliţe în tot 

felul de bătălii, devenind avangarda regatului ungar de-a lungul secolelor, canonul fiind: credinţa 

oarbă nu are nevoie de judecată. DOVEZI LA VEDERE. De la Blaj ne îndreptam spre Mediaş 

având ca obiectiv vizitarea cetaţilor şi bisericilor fortificate săseşti, o adevărată comoară istorică şi 

culturală a Transilvaniei de care UNESCO ţine cont cu multă preţuire. Avem ca ghid, Universul 
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Cetăţilor Bisericeşti din Transilvania, o reală enciclopedie istorică, religioasă, culturală şi 

arhitecturală a saşilor transilvăneni, scrisă de arhitectul sas Hermann Fabini, pe care o recomandam 

pentru documentare corectă şi comparaţie cu lipsa de zestre istorică şi cuturală din fostele scaune 

secuieşti. Autorul precizează existenţa a peste trei sute de biserici săseşti fortificate – 

Kirchenburghen – dintre care astăzi mai sunt o sută cinizeci, pe care le descrie amănunţit alături de 

cele şapte cetaţi săseşti fortificate - Sibenburgen - care, toate împreună, pentru Romania secolului 

XXI au devenit Marele Muzeu Miedeval Săsesc din Transilvania, cunoscut în lume, fiindcă, din 

păcate, istorice, marea majoritate a saşilor ne-a părăsit. Nu ne-au părăsit după Unirea Transilvaniei cu 

Regatul Român din 1918, cănd demografic, împreună cu şvabii erau în jur de 700.000, ci de la al 2-lea 

Război încoace, de când nici România nu mai este cum ar fi vrut să fie: independentă şi prosperă după 

o istorie vitregă de douăzeci de secole. Hermann Fabini, în introducerea acestui volum de atestare 

istorică a saşilor, citează din Trilogia Culturii a lui Lucian Blaga, ceva semnificativ în acest sens: 

‘‘În satele săseşti vezi adesea, rămăşiţele târzii dintr-un ev mişcat şi plin de primejdii, întunecate 

biserici gotice împresurate de ziduri enorme. Sunt bisericile cetăţi. În vreme de cumpănă sasul se 

retrăgea aici. Biserica devenea cetate. Românul se retrăgea în codru. Biserica lui rămânea în urmă, ca 

să fie arsă şi să acopere cu cenuşa ei mormintele satului.‘‘ Grăitor; pe cât adevăr săsesc, pe atâta 

durere românească.  

Prima biserică fortificata pe care am dorit să o vizitam, ce face parte din Patrimoniul Mondial 

UNESCO, este cea de la Wrumloch – Valea Viilor - recunosută printre celelalte pentru că este o 

capodoperă arhitectonică bipolară, adică are două turnuri, câte unul la fiecare capat şi zidurile înalte 

sunt susţine de contraforturi într-o soluţie originală, după cum susţine arhitectul Hermann Fabini care a 

lucrat la restaurarea ei. Regretăm că este închisă, dar ne impresionează privind-o şi pe dinafară peste 

zidurile foarte înalte cu patru turnuri de aparare.  Ne întoarcem la şoseaua principala şi urmatorul 

obiectiv este Mediasch – Mediaş – atestat documentar în 1267, care devenit oraş regesc liber un secol 

mai târziu. Întâi a fost ridicată biserica fortificată cu un turn de 68 de metri şi un zid de apărare cu 

patru turnuri având intre ele, în interior, drum de strajă şi apărare din lemn. În unul dintre turnuri, al 

Trâmbiţaşilor, a fost încarcerat Vlad Ţepeş din porunca lui Matei Corvin datorită urzelilor făcute de 

saşii braşoveni. Parafrazându-l pe Lucian Blaga, aceasta este o întunecată biserică gotică cu ziduri de 

aparare înalte, dar este deasemenea o biserică ce face parte din patrimoniul UNESCO. Alături se află 

Liceul ‘‘Stephan Ludwig Roth‘‘ căruia românii ardeleni, şi nu numai ei, ci toţi trebuie să-i fim 

recunoscători pentru că a militat pentru drepturile istorice ale românilor în Transilvania în acei ani grei 

când ungurimea kossuthistă a încercat să alipească acest pământ românesc, cum scrie Milton Lehrer, 

Ungariei. Stephan Ludwig Roth, educat în Germania şi Elveţia, doctor în filosofie, a susţinut în Dieta 

de la Cluj că românii sunt cei mai vechi şi majoritari în Ardeal şi limba lor ar trebui să fie limba 

oficială. A susţinut verbal şi în scris cauzele românilor, a fost pe Câmpia Libertăţii de la Blaj şi l-a 

admirat pe Avram Iancu. Pentru că a militat pentru aceste drepturi legitime ale românilor ardeleni, un 

tribunal militar kossuthist la executat la Cluj în 1849. În faţa liceului care îi poartă numele are un bust 

modest pentru ceea ce a făcut pentru noi, în faţa caruia ne-am oprit şi înclinat. Mediaş a fost şi un oraş 

fortificat cu ziduri grele în secolul al XVI-lea, iar la începutul secolului XX marea majoritate a 

populaţie era săsească, dar nu erau saşi care să spună că nu vorbesc româneşte, cum astăzi, un secol 

mai târziu, ţi se spune la Miercurea Ciuc sau la Odorheiul Secuiesc. La câţiva kilometri de la Mediaş 

am oprit la Hetzeldorf – Aţel – unde am avut şansa să găsim biserica fortificată deschisă, fiind vizitată 

de un grup de saşi veniţi din Germania ca să-şi revada locurile natale. Erau exuberanţi, cred că de 

emoţii. Este o biserică mică, cu liniile arhitectorale armonioase, bine întreţinută. Interiorul este auster, 

dar ne-a atras atenţia o tablă neagră pe care cu litere mari aurii scria: Gott is getreu. Ne-am întrebat şi 

am întrebat oare ce semnificaţie are. Un sas în vârstă, într-o frumoasă limbă română păstrată ne-a 
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explicat că înseamnă, Dumnezeu e sincer, iar motivul expunerii este că şi credincioşii trebuie să fie 

sinceri. Excepţională idee, de însuşit!  

A fost o vreme când Birthalm – Biertan, o aşezare săsească mare şi bogată întrecea Mediaşul şi 

timp de trei sute de ani a fost sediul episcopiei evanghelice a saşilor, iar acum biserica fortificată cu 

două rânduri de ziduri de apărare şi turnuri de veghe legate între ele cu punţi de strajă face parte din 

Patrimoniul Mondial pentru că impresionează arhitectonic, cultural, religios. Pentru a ajunge în 

biserică trecem printr-un turn ce a avut un pod mobil, apoi urcăm printr-un coridor acoperit ce trece 

prin două turnuri cu hersă, simţindu-ne în plin mediu medieval. Biserica mare, impunătoare, este în stil 

gotic timpuriu, cu un altar triptic, realizat dupa modelul unei biserici din Viena, din 1483. Trezoreria 

bisericii, a comunităţii în caz de asediu, era închisă de o uşă cu o feronerie unică în lume, executată de 

către un sas din Sighişoara, originalitate pentru care, în 1889, a fost dusă la Expoziţia Mondială de la 

Paris să fie admirată de toată lumea! Aici la Birthalm – Biertan am realizat marea deosebire dintre saşi 

şi secui. Tot ceea ce au construit saşii demonstrează interesul lor de aparare a întregii comunităţi, 

fiindcă erau oameni liberi, avansaţi şi laborioşi. În Secuime nu avem asemenea dovezi istorice de 

reliefare spirituală şi materială a vieţii comunitare egale a unui umanism timpuriu. Oare cine nu le-a 

dat dreptul de-a fi la fel ca saşii, doar erau supuşii aceloraşi regi şi principi?  Am oprit să vizităm şi o 

cetate ţărănească: Reps – Rupea, de curând restaurată. Menţionată din secolul al XIII-lea, este aşezată 

strategic pe o colină înaltă. Inţial a fost sub conducerea unui castelan numit de rege, dar în timp a 

trecut în proprietatea satelor săseşti din jur, care au construit-o şi au întreţinut-o folosind-o în caz de 

nevoie, apărându-se. Sistemul ei defensiv este original, cuprinzând trei despărţituri distincte numite 

cetatea inferioară, mijlocie şi superioară, toate delimitate prin ziduri înalte şi groase, cu turnuri de 

strajă şi apărare. Din nefericire o ploaie torenţială ne-a întrerupt interesanta vizită. Spre înserare am 

ajuns la Honigberg – Hărman, unde prietenii noştri Puşa şi Gigi, nepotul lor Alexandru, de-o 

şchioapă, câinele şi pisicile, grădina cu flori frumoase, fel de fel, ne-au întâmpinat cu bucurie şi 

interes. O întâlnire de prietenie, de bună şi veselă dispoziţie, cu ospitalitate ‘‘ala Banat‘‘ din partea 

Puşei la care s-a adugat cea ardelenească din partea lui Gigi şi, astfel, noaptea nu a fost noapte decât pe 

jumătate. Am vizitat biserica fortificată din mijlocul comunei ce în vremurile medievale era 

înconjurată de un şanţ adanc cu apă. Zidul înconjurător aproape circular, înalt de 12 metri cu şase 

turnuri de strajă şi apărare pare o adevarată cetate, pe care Mihai Vitezul a asaltat-o fără succes, 

lăsând-o în plata domnului. Mult mai târziu, hondvegsed-ul lui Kossuth a pus tunurile pe ea, la care 

saşii nu au putut face faţă. Acum e refăcută şi vizitată de călatorii ce vin în Ţara Bârsei, cea mai 

bogată parte Transilvaniei în biserici fortificate de credinţă şi aparare, în cetaţi ţărăneşti, dovedind cel 

mai pregnant caracterul muncii organizate în favoarea întregii obştii săseşti, egală în îndatoriri şi în 

drepturi echitabile.  Ultima biserica fortificată vizitată, Tartlau – Prejmer, atestată documentar la 

începutul secolului al XIII-lea - când Cavalerii Teutoni au început construcţia ei, dar nu au mai 

terminat-o fiind alungaţi - este considerată pe drept cuvânt cetate bisericească, fiind cea mai puternic 

fortificată dintre toate bisericile săseşti. E o cetate ovală aşezată în mijlocul comunei, cu ziduri groase 

de 3-4 metri şi înalte de 12 metri. Intrarea se facea pe un pod mobil, ridicator, în spatele căruia era o 

poată masivă de stejar si urmează două herse la distanţă. Biserică gotica, destul de comună, dar ceea ce 

este unic, ce trebuie remarcat şi comentat este că în interiorul curţii cetăţii, pe zidul de apărare sunt 

ridicate pe trei nivele, în unele locuri pe patru nivele, camerele de refugiu pentru fiecare familie din 

comună avand pe uşă acelaşi numar ca al casei din afara cetăţii bisericeşti. Remarcabil câtă organizare, 

câtă grijă comuitară în Evul Mediu Săsesc, ceea ce îi diferenţiază net de secui care înafara organizări 

militare, belicoase, nu mai aveau altele. Cunoscând ce au realizat saşii în Ţara Bârsei trecem în 

‘‘Ţinutul Secuiesc‘‘ să vedem şi să comparăm, nu înainte de-a ne despărţi cu sinceră afecţiune de 

amfitrionii noştri, invitându-i să viziteze ţinutul nostru năsăudean.  
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SECUII 

Am intrat în ceea ce istoriceşte, sute de ani, au fost numite SCAUNELE SECUIEŞTI, trecute pe 

rând sub unguri, turci, habsburgi iar din 1867 au devenit comitate ungureşti şi din 1920 judeţe ale 

României, regat firesc întregit pe vatra regatelor daco-getice din marele neam tracic. Astăzi, iredentişti 

unguri ajunşi în faza udemeristă, cea mai absurdă formă antisocială europeană a secolului XXI şi 

antiromânească în esenţă, forţează stupid autonomia unui ţinut secuiesc, urmărind strategic 

segregaţie şi separare teritorială. Cu argumente certe se poate demonstra falsul şi stupiditatea 

udemeristă, pentru că ungurizarea secuilor prin modificarea identitaţii lor şi înlocuirea limbii lor 

originale cu ungureasca de Buda este evidentă de secole, dar foarte accentuată din momentul realizării 

dualismului austro-ungar. Şi după datele recensământelor vedem cum tot mai puţini s-au declarat secui 

începând cu 1910, când încă se ţineau secui peste 400.000 de mii, ca mai apoi, câteva decenii mai 

târziu, în 1972, se mai ţineau de secui doar câteva mii, restul s-au declarat unguri, unguri, iar în 2012 

s-au mai declarat secui sub o mie. Printr-o foarte simplă deducţie logică, de care udemerişti iredentişti 

se feresc şi o camunflează, reiese că cu o mie de secui nu se poate face un ţinut secuiesc, cel mult un 

un mic sat secuiesc, după cum susţin demografii şi istoricii. În locul realităţii istorice şi a realităţi 

sociale iredentiştii şi udemeriştii susţin că românii asupresc şi deznaţionalizează minorităţile dându-se 

exemple pe ei înşişi! Sunt stupizi şi maligni pentru că, dacă românii iar fi asuprit şi românizat pe secui, 

atunci, în 2012 , în fostele scaune secuieşti ar fi fost 80% români nu unguri, cum se declară acum, cu 

mândrie infantilă foştii secui, după ce naţionalişti unguri le-a tot creiat reflexe pavloiene cu clopoţelul 

Ungariei Mari din 1848 ! Tot reflexe pavloviene le-au indus ungurii cu succes lui Adrian Năstase, 

Traian Băsescu, Victor Ponta, nişte hiene politice jegoase, arătându-le pachetul de voturi în preajma 

alegerilor.  

Suntem în Miercurea Ciuc. Căutam un loc de parcare. Vedem semnul, internaţionalul P mare, sub 

care scrie: ’’Fizeteses Parkolo’’, ceea ce nu este nici secuieşte, nici româneşte, ci pur şi simplu 

ungureşte, deci, de aici din parcare, începe crearea ţinutului unguresc. Acesta este adevaratul ţel 

democratic al iredentiştilor udemerişti. De la început este necesară o precizare de diferenţiere: nu toţi 

unguri sunt udemerişti adevăraţi şi dintre udemerişti mulţi au lăsat iredentismul la o parte realizând că 

au toate drepturile de identitate şi libertate în România, la fel ca celelalte minorităţi. Însă ipocrizia 

udemeriştilor iredentişti este malignă, întâi de toate pentru ungurii ţinuţi într-o paranoie iredntistă 

continuă. Priviţi modificarile lor de comportament faţă de noi după 1989. Personal am trait 40 de ani 

cu ei în România, dar după decembrie 1989 majoritatea au luat-o razna după liderii iredentişti ai 

udemereului.  Primul contact pe care l-am luat cu descendenţii secuilor ungurizaţi a fost la Muzeul 

Secuiesc al Ciucului fondat în 1930, deci în timpul României Întregite ce dovedeşte că statul român 

nu se ocupa cu asuprirea şi deznaţionalizarea secuilor. Mai mult, în 1970 vechiul Castel Miko este 

complet restaurat, din bugetul statului român şi devine actualul sediu al muzeului secuiesc. Numai 

acest muzeu a mai ramas din alesul neam secuiesc, un muzeu înfiinţat şi întreţinut de statul român, 

care nu i-a ungurizat pe secui. Azi e stăpânit de iredentişti udemerişti fiindcă pe biletul de intrare scrie 

cu litere latine: ‘‘Csiki Szekely Muzeum‘‘, deşi alesul neam secuiesc avea limbă sa pe care o scria în 

alfabet runic, dar contele Albert Apponyi prin ale sale legi de maghiarizare a învăţământului din 1907 

a obligat toate minorităţile din Ungaria si Transilvania să înveţe limba oficială a statului ungar, ceea ce 

secuii au făcut cu obidienţă, sacrificând măreţia lor istorică pe făgăduielile iraţionale ale infatuaţilor 

naţionalişti unguri de la Budapesta. Răsfoiţi istoria. De la muzeul secuiesc am cumpărat o broşură 

ghid, frumos ilustrată şi explicativă despre Miercurea Ciuc, pe care o recomandam ca dovadă a ceea ce 

voi scrie. Primarul oraşului, Raduly Robert Kalman, ne urează un bun venit în inima Secuimii despre 

care spune că este centrul regional al învăţământului şi culturii în limba maghiară, deci Contele 
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Albert Apponyi poate dormii liniştit: inima secuiască vorbeşte ungureşte! Mai aflăm de la domnul 

primar că: Dumnezeu le-a hărăzit secuilor datoria de-a ocroti hotarele estice ale creştinătăţii de vest. 

Frumos din partea lui Dumnezeu că a împărţit creştinătatea dând o parte şi în grija secuilor, ca mai 

apoi, drept mulţumire, să închidă ochii la ungurizarea lor, lasând pe domn primar să fabuleze 

ridiculităţi puerile, obscurantiste în Secolul XXI. Aflăm din broşură că prima atestarea documentară a 

oraşului este din Secolul XVI-lea iar primul recesământul militar, după această atestare, arată 44 capi 

de familie, în total 108 persoane, ceea ce, probabil după calculele lui Dumnezeu erau absolut 

suficiente să apere creştinătatea vestică şi creştinii, care în vremea aceia se băteau ca chiorii între ei. 

(Cred că domn primar a auzit de războiul de o sută de ani, de Ghibellini şi Liga Guelph, deci nu are 

decât să-şi vândă mai departe murăturile de castraveţi stricaţi secuilor ungurizaţi, care, amărâţii de ei, 

chiar cred că Dumnezeu biblic i-a hărăzit să ocrotească creştinismul vestic, dar din faptele istorice 

deducem că El habar nu avea de aşa ceva, deci nu ţinea cont.)  

Broşura domnului primar ne prezintă cu lux de amanunte bisericile care servesc pe credincioşii 

localităţii. Biserica catolică Sfântul Augustin si a mamei sale Sfânta Monica cu 1200 de locuri, cu 

două turnuri de peste 40 de metri a fost construita dupa 1990, în România. Biserica Milenară, 

deasemenea construită după 1990, tot în asupritorul şi deznaţionalizatorul stat român, e originală cu 

zece cruci, cinci pe o parte cinci pe alta şi simbolizează, împreună, zece secole de creştinism maghiar, 

se precizează în broşură. Secolele secuieşti de creştinism sunt omise avâd în vedere că sunt pe cale de 

dispariţie. Urmează dispariţia românilor care nu se ungurizează, fiindcă despre biserica lor ortodoxă nu 

sunt niciun fel de amănunte, ca despre cele ungureşti, doar că a fost ridicată în 1935 şi din 1994 a 

devenit episcopală, fiind bârna care le şade în ochi udemeriştilor iredentişti, că aşa i-a hărăzit pe ei 

Dumnezeul unguresc de la Budapesta. Spre luare la cunoştinţă, biserica episcopală ortodoxă din 

Miercurea Ciuc nu are arborat drapelul românesc. De ce oare? Întrebarea ar trebui să se pună în 

Parlamentul României, dar poate răspunde şi Băsescu sau Ponta cu ochlocraţia lui udemeristă din 

guvern. Şi pentru că veni vorba de Episcopia Ortodoxă Română, vai de ea, nu are nici firmă la stradă, 

stă pitită după un gard înalt de fier şi tablă cu poartă închisă, fără sunerie sau interfon. De ce oare, 

domnule primar, democrat udemerist, Raduly? Oare chiar aşa să fie Dumnezeul acela pe care-l 

pomeneaţi de segregaţionist, să-i hărăzească pe secui să-i ocrotească numai pe creştinii din Vest, iar 

românilor să le distrugă bisericile creştine? Sigur că toţi udemeriştii ştiu câte biserici româneşti 

ortodoxe au distrus secuii ungurizaţi între 1940–1944 aici la ei, numai miticimea parlamentară şi 

guvernamentală închide ochii pentru pomana de voturi pe care au primit-o de la voi. Ce ruşine, dar cei 

ce mănâncă lături propagandistice şi beau cocktail iredentist cu falsuri istorice şi creştine nu au ruşine, 

cu atât mai mult domn primar Raduly, care în elucubraţile sale î-l amestecă pe Dumnezeu în ele, să 

dea apă la moara needucaţilor şi recalcitranţilor la adevăratul creştinism, ce nu e pe puncte cardinale şi 

nici de naţionalităţi, mici sau mari, nu ţine seamă.  

    Un capitol cu fotografii ne prezintă Miercurea Ciuc – oraşul şcolilor, necesar şi relevant: ‘‘Petofi 

Sandor‘‘ ‚ ‘‘Jozsef Attila‘‘ , ‘‘Nagy Imre‘‘ ‚ ‘‘Xantus Janos‘‘ ‚ ‘‘Marton Aron‘‘ ‚ ‘‘Segito Maria‘‘ , 

‘‘Nagy Istvan , ‘‘Joanes Kajoni‘‘ , ‘‘Kos Karoly‘‘ , ‘‘Venczel Jozsef‘‘ şi ‘‘Szekely Karoly‘‘ . Nu am 

gasit nicio şcoală cu limbă de predare secuiască, aici în inima secuiască vorba domnului primar al 

acestui municipiu, în care minorităţile sunt asuprite şi deznaţionalizate de statul român, cum trâbiţează 

udemeriştii prin lume. Fiindcă veni vorba de deznaţionalizare şi pentru că majoritatea românilor habar 

n-au de istoria lor, mai ales despre suferinţele românilor ardeleni sub unguri, cred că a venit vremea 

istoriei cele adevărate altfel ne vom deznaţionaliza prin noi înşine, ceea ce nu fac celelalte naţiuni. 

Revin la Miercurea Ciuc unde funcţionează şi SAPIENTIA – universitatea maghiară din 

Transilvania, definită şi ‘‘centru de învăţământ autonom al maghiarimii din România‘‘, având sedii în 

trei oraşe din Transilvania: Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc. Se pot vedea, se pot vizita. Pe 
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lângă acest învăţământ universitar autonom, sunt şi alte centre universitare, în special Universitatea 

Babeş - Bolyai din Cluj, cu facultăţi ungureşti. Foarte interesant, aberant, se pregătesc specialişti 

unguri care nu cunosc, nu vor să cunoască, limba oficială a ţării în care trăiesc. Unic în lume, datorită 

guvernnţilor bucureşteni avuţi după Decembrie 1989, care s-au prostituat pentru nişte voturi 

udemeriste şi continuă să se prostituieze, care mai de care.  

 Diaspora ungurească, impulsonată de ambasadele lor, acuză statul român de toate relele pământului 

printre care şi obstruarea identităţii şi culturii secuieşti. Broşura primarului Raduly Robert Kalaman ne 

prezintă cu totul şi cu totul altfel realitatea, începând cu Teatrul Municipal Csiki Jatekszin ce are o 

activitate liberă, variată şi bogată de zece luni pe an. Apoi, cu lux de amănunte şi un palmares bogat, 

este prezentat Ansamblul Naţional Secuies Harghita. De reţinut că ansamblul se numeşte naţional 

secuiesc deşi s-au declarat secui numai o mie, în timp ce nouă, românilor ce suntem milioane, deja ni 

se zice etnie. Declasare şi auto-declasare, mulţumită guvernelor bucureştene şi laşităţii intelectuale, 

excluzând excepţiile. Tot la cultura maghiară este prezentată reprezentativ Galeria de Artă ’’Nagy 

Imbre’’ ca sa dovedească, a nu ştiu câta oară, ipocrizia udemeriştilor iredentişti. Mai jos, la păstrarea 

tradiţiei secuieşti este prezentată cu patos naţional Ziua celor o mie de fete secuiene ce are loc anual 

şi se menţionează că ‘‘au depus un legământ că vor păstra portul, crezul, obiceiurile şi în continuare‘‘. 

Foarte bine şi frumos. Curios este doar că demografic s-au declarat de toţi doar o mie de secui, dar 

legământul îl păstrează o mie de fete secuiene, fără alte comentarii. Ar mai fi de adugat marele 

Pelerinajul de Rusalii, pelerinaj religios şi istoric . Citim: ‘‘Originea pelerinajului de Rusalii datează 

din 1567, când secuimea a ieşit victorioasă în bătălia împotriva trupelor lui Janos Zsigmond‘‘. 

Precizare pentru Victor Ponta şi Marko Bela, că la vremea aceia secuii erau secui iar Janos Zsigmond 

nu era principe român să-i asuprească şi deznaţionalizeze. Acum pelerinajului pe lângă caracterul 

religios şi istoric i s-a dat o puternică notă iredentistă, mascată în spatele unei automii secuieşti. Pasul 

cel de pe urmă. Broşura ghid despre Miercurea Ciuc are şi un capitol SĂRBATORILE 

NAŢIONALE – 15 Martie şi 23 Octombrie – revoluţia şi libertatea maghiarilor din 1848 – 1849 

şi 1956. Aşa scrie, aşa citim: ‘‘Revoluţia şi lupta pentru libertate din 1848 – 1849 a fost unul din 

evenimentele cruciale ale istoriei moderne a naţiunii maghiare‘‘. Dar ce a fost crucial soarta ca din 

naţiune aleasă să ajungă doar o mie. Căt priveşte a doua sărbătoare naţională, 23 Octombrie 1956, 

scrie: ‘‘Revoluţia din 1956 a fost lupta de libertate a maghiarilor faţă de dictatura stalinistă şi ocupaţia 

sovietică‘‘. Aşa a fost. Numai că secuimea şi ungurimea din Regiunea Autonomă Maghiară de atunci – 

întrebaţi-vă de ce nu s-a numit regiune autonomă secuiască atunci – nu au făcut nimic! Dovada e acolo 

şi acum ,în 2014, in centrul Miercurii Ciuc, într-un părculeţ unde este un obelisc impunător, cu seceră 

şi ciocan, pe care, pe o placă de marmoră scrie în ruseşte şi ungureşte: GLORIE ETERNĂ 

OSTAŞILOR ARMATEI SOVIETICE CARE ŞI-AU DAT VIAŢA ÎN LUPTA PENTRU 

ELIBERAREA OMENIRII DIN ROBIA FASCISTĂ - 1944.  
Am citit, notat şi comentat făcându-ni-se milă de ei, de toţi, ce soartă au să trăiască numai în 

fantasme şi minciuni perpetue . Păcat de ei, dacă ungurii nu-i suprimau moral şi nu-i ungurizau, din 

partea romănilor erau secui şi astăzi. Am fotografiat şi am plecat printre steagurile secuieşti de-a 

lungul şoselei, atât i-a mai rămas fostei naţiuni alese, astăzi mistuită şi asimilată de ungarismul malign. 

Să învăţăm şi să luam aminte ...  

                                                                               Corneliu FLOREA, Canada 
*** 
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VALERIU D. POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA 

ADEVĂRATA OBÂRŞIE A CEANGĂILOR DIN 

MOLDOVA 

Pentru a afla adevărul asupra originii unei populaţii din Moldova denumită ceangăi, de o deosebită 

importanţă ne-a servit cartea « ceagăului » Dumitru Mărtinaş, intitulată Originea ceangăilor din Moldova.
1
 

    Datorită procesului de secuizare a românilor transilvăneni, a apărut şi ceangăii în secuime, fenomen pe care 

cercetătorii maghiari l-au trecut sub tăcere. Oficialităţile maghiare erau interesate ca originea românească a 

ceangăilor să rămână ascunsă, necunoscută, iar ei să fie consideraţi de toată lumea maghiari curaţi. Ne fiind 

semnalată de nimeni, originea reală a fenomenului ceangău începe a fi uitată, cercetătorii adoptând un limbaj ca 

acela lui Domokos Pál Péter: ,, Este greu a da un răspuns la întrebările: cine sunt ceangăii din Moldova? cine 

şi când i-a creştinat în religia catolică? Cine i-a învăţat să vorbească ungureşte?” Din întâmplare sau 

intenţionat, autorul uită să mai adauge încă unele întrebări, care, prin ele însele, sugerau un răspuns : din ce 

cauză ei se îmbracă în port românesc, au obiceiuri româneşti şi modul de viaţă asemănător cu al 

românilor, cei mai mulţi au nume româneşti şi marea lor majoritate vorbeşte româneşte în grai 

transilvănean? Cum se explică asemănările dintre ceangăi şi românii din Transilvania?
 2
   

    Această populaţie locuieşte pe Valea Siretului şi sunt români transilvăneni plecaţi târziu, în secolul al 

XVIII-lea în Moldova, de religie catolică. În secolul al XVII-lea, trăind în satele în care locuiau şi secui, ei au 

fost forţaţi într-o primă fază a secuizării să treacă la catolicism.   

     Astăzi, cei mai tineri, după câteva generaţii de la plecarea din Transilvania, nici nu mai vorbesc ungureşte, 

însă au rămas fideli catolicismului. Menţionam faptul ca azi, slujbele se ţin în limba română, ca la uniaţi. 

    Denumirea lor de ceangăi, după documente apare foarte târziu, deci ei nu sunt un popor maghiar cum 

susţin unii scriitori maghiari şi, din păcate şi unii scriitori români, deci ei au fost şi au rămas români şi doar 

ungurii încearcă să tragă de ei susţinând că sunt maghiari. 

    Acum cîţiva ani, un grup de maşini cu unguri veniţi din Transilvania şi Ungaria, au descins într-o duminecă 

la slujba bisericească într-o localitate din jud. Bacău şi le-au vorbit sătenilor în maghiară după slujbă, susţinând 

să ceară preoţi catolici care să le oficieze slujba în limba lui Arpad! N-a durat mult şi, la ameninţarea în 

româneşte că le sparg geamurile de la maşini dacă-i mai prind pe-acolo, toţi şi-au luat «tălpăşiţa» de frică!  

    Denumirea de ceangăi a fost atribuită idiomului lor unguresc amestecat numit csángó beszéd «vorbire 

corcită», de la verbul secuiesc csángani «a se corci». 

    De la graiul lor amestecat, denumirea a fost extinsă şi asupra vorbitorilor acestui grai, denumiţi şi ei csángok. 

Faptul nu este greu de înţeles: ceangăii, români fiind, nu puteau rosti unele cuvinte ale limbii maghiare, de 

aceea le înlocuiau cu sunete româneşti apropiate, care sunau neplăcut pentru urechea secuilor. Ei rosteau graiul 

unguresc potrivit bazei româneşti de audiţie şi articulaţie. La fel se întîmplase odinioară şi macedo-românilor 
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din sudul Dunării, porecliţi în derâdere ţinţari, după modul caracteristic de rostire a africatei ĉ ca ţ (de ex. ţinţi, 

în loc de cinci).                                   

    Graiul unguresc al ceangăilor a apărut în decursul procesului de secuizare din sud–estul Transilvaniei şi nu în 

Moldova, cum ar rezulta din relatarea lui Zöld
3
. Aici a fost adus de vorbitorii lui numai în sec. XVIII, cu ocazia 

valurilor de emigrări de peste Carpaţi.
4 

    Zöld nu precizează originea geografică a ceangăilor. Despre secuii care se stabiliseră în Moldova în urma 

masacrului de la Madefalău (1764), spune că erau originari din ţinuturile Ciuc, Giurgeu şi Trei Scaune.
5
 

    Ce s-a întâmplat la Madefalău, îl vom expune în cîteva cuvinte. În sec. al XVIII-lea atât tineretul românesc 

cît şi cel secuiesc din Transilvania, erau obligaţi de autorităţile austriece să fie înrolaţi pentru serviciul militar. 

Din cauza războaielor austriecilor, erau înrolaţi cu prioritate tinerii din ţările cucerite care erau puşi în prima 

linie de luptă, pradă exterminării sigure la fiecare confruntare cu inamicii, aceştia din urmă, fiind mult mai bine 

pregătiţi şi experimentaţi în arta războiului.  

    La fel s-a întîmplat şi în anul 1914, când Austro-Ungaria a intrat în război, tinerii români transilvăneni au fost 

mobilizaţi şi trimişi pe frontul din Dalmaţia în prima linie de luptă, şi nu unguri sau austrieci!  

    Petru Zöld, secui şi pastor catolic în Madifalău, astăzi Siculeni (jud. Harghita), a participat activ la 

evenimentele social politice ale vremii ; în 1763, Zöld ia apărarea secuilor care protestau contra recrutărilor 

forţate impuse de austrieci. Venind astfel în conflict cu autorităţile statului, el este judecat, condamnat şi 

întemniţat la Alba Iulia. După un an de detenţiune, reuşeşte să evadeze şi se refugiază în Moldova, unde rămâne 

timp de cinci ani, pînă la acordarea amnestiei politice (1770), când se întoarce acasă şi îşi reia păstorirea.
6
    

    V-am evocat acest episod pentru a vă demonstra că secuii au avut aceeaşi soartă ca şi a românilor la începutul 

cuceririi austriece, solidari cu noi românii cu toate diferendele religioase care ne separau de noi. Aceasta 

probează faptul că secuii erau de obîrşie românească, fapt pentru care austriecii îi tratau ca şi pe români şi nu ca 

pe maghiari, aliaţii lor.      

    Revolta secuilor contra recrutărilor forţate, la care Zöld nu pomeneşte şi pe românii revoltaţi, care erau mult 

mai numeroşi decît secuii, a luat o mare amploare, revolta fiind reprimată cu forţa, prin masacrul din 

Madefalău. Această opresiune sîngeroasă a armatei austriece a dezlănţuit acea migrare forţată a românilor 

transilvaneni, printre care şi numeroşi secui, atît în Muntenia dar mai ales în Moldova. Migrarea a continuat în 

tot decursul sec. XVIII până la începutul sec. al XX-lea.
7
 

    Faţă de cele trei judeţe enumerate mai sus, de unde au plecat românii transilvăneni s-au numărat şi cei plecaţi 

din ţinuturile Năsăudului şi Dăbârca. Faptul că cei mai mulţi erau din Secuime, ni se confirmă şi de către 

protocolul mânăstirii Şumuleu-Ciuc din 1763, în care sunt amintiţi şi pelerinii catolici moldoveni, veniţi la 

sărbătorirea hramului, precizându-se despre ei că sunt ,, e Siculia originati‖ şi au îmbrăcăminte albă (,,albis 

induti vestibus‖)
8 

care, se ştie este caracteristică românilor.
9 

Protocolul nu spune însă ce limbă vorbeau 

aceşti pelerini din Moldova!
10

 

    Este foarte greu de stabilit când a început procesul de forţare a populaţiei româneşti de a vorbi limba 

maghiară, deoarece marea majoritate a populaţiei transilvănene trăia la ţară, departe de oraşe, unde ungurii 

începuseră să ducă politica lor de maghiarizare forţată, deabia în sec. al XVIII-lea. Faptul că secuii au fost cei 

care l-au apărat pe Mihai Viteazul contra lui Basta, denotă că ei erau români, vorbeau şi simţeau româneşte. 

Deabea din anul 1871, când ungurii au reuşit să anexeze Transilvania regatului austro-maghiar – şi nu din sec. 

XI cum ungurii pretind şi chiar unii istorici români, din păcate, atestă acest secol – au putut forţa 

învăţământul din şcoli în maghiară. 

    După o perioadă de timp de vieţuire în Moldova alături de moldoveni, chiar dacă erau catolici şi slujba pe 

atunci se făcea în latină, ceangăii au început să-şi piardă limba lor stricată ungurească, doar bătrânii mai bîlbîiau 

puţin pe ungureşte. Pelerinii italieni, trimişi probabil de papalitate, în disperarea că dispare catolicismul în 

Moldova, nu vedeau niciun pericol în limba română. Populaţia catolică, în marea ei majoritate, vorbea 

româneşte.  

    Regresul rapid al limbii maghiare printre ceangăi, la sfîrşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX, are însă altă 

explicaţie, mult mai simplă. În condiţiile de odinioară din Secuime, în Moldova, nu mai răspundea însă nici unei 

necesităţi de viaţă, nu mai era de trebuinţă nimănui. Cu moldovenii, ceangăii se înţelegeau bine în limba 

română. La biserică preoţii le vorbeau în româneşte. Odată cu funcţiunea lui istorică, graiul unguresc îşi pierde 

orice prestigiu social şi politic. Într-o bună zi, în primele decade ale sec. XIX; fără a se şti cum, când şi de ce, 
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acest grai dispare din cele mai multe comunităţi catolice. El se mai menţine doar în cîteva sate, aproape toate 

din grupul sudic, ai căror locuitori cunoscuseră odinioară un proces mai lung şi mai adânc de secuizare.
 11

 

    În marea majoritate a satelor, bilingvismul, îşi încetează însă existenţa istorică. În problema limbii de 

pastoraţie, episcopii şi preoţii italieni s-au situat consecvent de partea limbii române, din cauza situaţiei 

obiective, la care se mai adăuga şi înclinarea firească pe care o simţeau faţă de graiul romanic al enoriaşilor lor. 

Dacă misionarii maghiari luptau prin toate mijloacele spre a determina pe ceangăi să vorbească ungureşte, 

aceasta în mare parte se datora unei grave incomprehensiuni. Ca şi învăţaţii maghiari ai vremii, ei nu înţelegeau 

că aceştia nu vorbeau moldoveneşte, ci vorbeau în graiul lor transilvănean tradiţional, pe care nu-l deprinseră 

nici de la moldoveni nici de la misionarii italieni. Ei vorbeau româneşte pentru că erau români transilvăneni. 

Dacă unii dintre ei erau bilingvi, vorbind şi ungureşte defectuos, acesta era rezultatul politicii de maghiarizare 

din Transilvania. 

    Faptul că domnitorii fanarioţi din Moldova au acceptat de bună voie masiva emigraţie de români din 

Transilvania, a fost şi faptul dispariţiei a unei mari părţi a populaţiei moldovene, din diverse motive.  

    Este bine cunoscut în Istoria Moldovei, la mijlocul sec.XVII, invazii de oştiri străine, năvăliri de pradă ale 

tătarilor şi ducerea multor locuitori în robie, secetă şi foamete, epidemii care au secerat o mare parte a populaţiei 

ţării şi lungul război turco-polon pentru cucerirea Cameniţei, cu urmările atât de nefaste pentru Moldova.
 12

 

    Diferenţa între secui şi ceangăi, la urma urmei este că secuii erau români maghiarizaţi cu cîteva secole mai 

înainte decît ceangăii, aceştia din urmă trăind între moldoveni, în ultimele secole, majoritatea covârşitoare nu 

mai vorbesc maghiara, păstrându-şi doar accentul ardelenesc din vorbire şi confesiunea catolică. Este dureros 

faptul că n-au revenit la vechea lor confesiune ortodoxă şi s-au obstinat să rămână catolici.   

    Atât ceangăii cît şi secuii sunt români de obîrşie, primii trăind printre secui au fost forţaţi să treacă la 

catolicism şi să înveţe maghiara, dar păstrându-şi obiceiurile şi portul românesc, iar secuii, rămânând în 

Transilvania, au fost maghiarizaţi complet. 

    Un observator străin, de data aceasta un francez, contele d’Hauterive, secretar al domnitorului Alexandru 

Mavrocordat, semnalează în anul 1787 în memoriile sale că „ungurii‖ catolici din Moldova sunt dansatori 

pasionaţi şi interpreţi iscusiţi ai dansurilor româneşti : Infatigables pour la danse, comme pour le travail, ils 

donnent au broule moldave une vivacité, qui le corrige de sa monotonie naturelle.
13

 Merită a fi subliniată şi o 

altă observaţie: „Neobosiţi la joc ca şi la lucru” şi poezia lor aminteşte despre pasiunea dansului: „Foaii verĝi 

ĝi trifoi:/ Asă-i zocu-n sat la noi ; / Sî-nvîrĉeŝĉi cîĉi doi,/ Sî-năiĉi, sî-npoi”. 

    Ei sînt cunoscuţi şi astăzi ca oameni foarte harnici şi buni agricultori. 

    Un frumos catren spune că omul harnic nu se mai întoarce seara de la câmp, ci doarme acolo spre a continua 

munca mai cu spor în dimineaţa zilei următoare: „Fîŝoru carii fiŝor/ Hoĝińeŝĉi pi ogor,/ Nu sî culcî noapĉa-n 

ţol,/ Doarńi pi pămîntu gol”.
14 

Cu privire la vechimea lor în Moldova, contele d’Hauterive înregistrează  

tradiţia populară moldovenescă a vremii, după care „ungurii‖ s-ar fi aşezat aici pe timpul lui Ştefan cel Mare şi 

ar fi deprins limba şi obiceiurile ţării. (p. 58!) Aici autorul se înşeală, faptul că era şi el catolic, fiind înfluenţat 

de opiniile pastorilor catolici maghiari cu care a venit în contact în Moldova. 

     Dar semnificativ este faptul, atestat şi în alte regiuni româneşti, că femeile ceangăilor îşi denumesc, în 

mod frecvent soţul cu apelativul: ,,măi române, românu-ńeu, n-o vińit românu, n-o murit românu”. Dacă 

femeile ar avea conştiinţa că sunt maghiare, desigur că nu şi-ar denumi soţul cu acest termen, termen 

utilizat doar de româncele neaoşe de la ţară.
15

 De remarcat faptul, că româncele de la ţară îşi denumesc şi 

astăzi soţul „românu meu” este dovada de ne contestat, că încă din străvechime noi românii nu ne-am 

numit altfel decît ROMÂNI, şi nu cum ne-au numit alţii în antichitate: pelasgi, hiperborei, geţi, traci, 

daci, valahi ... 

    În POSTFATĂ a cărţii lui Dumitru Mărtinaş, Dl. Ion Coja sintetizează ştiinţific adevărata obîrşie a 

ceangăilor, cităm: 

     Apartenenţa etnică a ceangăilor,, ca şi al altor grupuri de populaţie aflate în situaţii cît de cît asemănătoare, 

trebuie distinsă de originea etnică. Dacă aceasta se descoperă de către savanţi, în liniştea bibliotecilor, prin 

studierea şi interpretarea corectă, ştiinţifică ş.a.m.d. a tuturor datelor ce intră în discuţie, ceea ce duce la 

stabilirea unui adevăr dedus din fapte ale trecutului, impus de acesta, asupra căruia nu avem cum interveni spre 

al modifica, conştiinţa apartenenţei etnice este un dat mai subiectiv şi rezultă în ultima instanţă dintr-o 

deliberare intimă, personală, al fiecărui membru din comunitatea etnică respectivă. Această deliberare ia în 



45 
 

consideraţie mai multe elemente, fiecare „pledând‖ pentru o naţionalitate sau alta. Printre aceste elemente, 

desigur ca foarte importantă şi la mulţi indivizi decisivă este conştiinţa originii etnice, ce ştie fiecare despre 

originea strămoşilor. 

    E de la sine înţeles răspunderea mare ce revine istoricilor şi învăţaţilor care „se amestecă‖ într-o asemenea 

chestiune, de care depinde o „opţiune‖ atît de importantă. Stabilirea originii etnice impune, mai mult ca în alte 

probleme ale istoriei, luarea în discuţie a tuturor faptelor şi argumentelor, cîntărirea lor fără părtinire, astfel încît 

la publicul interesat să ajungă adevărul sau măcar acel adevăr la care avem acces pe baza faptelor şi dovezilor 

existente, spre a nu determina la acest public opţiuni în contradicţie tocmai cu datele, dovedite ulterior false, pe 

care s-au bizuit. 

    Relativ la ceangăi e de semnalat de la bun început că, până la această carte a profesorului Dumitru 

Mărtinaş, puţini autori au afirmat în public originea lor românească. De vreo două sute de ani circulă printre 

învăţaţi „legenda‖ originii lor cumane, iar în cercurile mai largi tendinţa e de-ai vedea – în Moldova mai ales – 

ca pe nişte maghiari moldovenizaţi, ideea originii lor maghiare sprijinându-se în primul rînd pe catolicismul 

acestora. Nu este însă mai puţin adevărat că această idee a fost în circulaţie, chiar cu insistenţă, de propaganda 

maghiară de odinioară, căreia publicul românesc i-a dat toată crezarea, fără să mai ia aminte cît se potrivea 

acestă opinie cu limba, porturile, obiceiurile şi tradiţia lor. Un număr relativ mic de ceangăi care vorbesc 

ungureşte, unii dintre ei fiind de origine şi secui, cum recunoaşte cu obiectivitate D. Mărtinaş, au „confirmat‖, 

în ochii multora, statutul de minoritate etnică maghiară al întregii populaţii catolice din Moldova. 

    În aceste condiţii, cu atît mai grăitoare este poziţia ceangăilor înşişi care, în marea lor majoritate, se 

consideră români. Ce oare îi determină pe ei, în pofida tuturor şi fără nici un interes politic, social, economic 

sau de altă natură, să-şi zică români şi să nu primească nici denumirea de ceangăi, pe care o află mai târziu, de 

la alţii? 

    Aşadar, în ciuda poziţiei „oficiale‖, a autorităţilor de stat şi a lingviştilor, a învăţaţilor, a autorilor de  manuale 

ş.a.m.d., care îi consideră pe ceangăii din Moldova maghiari de origine şi apartenenţă etnică, aceştia, nesfătuiţi 

de nimeni, liberi de orice constrângere exterioară, ba chiar din exterior primind toate încurajările de a se 

considera maghiari, totuşi ei nu încetează să se considere români, aşadar în primul rînd făcînd asta în ciuda 

teoriilor cu privire la originea lor etnică. Apartenenţa etnică, la care ei aderă absolut nesiliţi de nimeni, este 

cea românească! (s.n.) 

    Văzută din interior – şi lucrarea  lui D. Mărtinaş oferă publicului românesc ocazia de a arunca o privire 

dinăuntrul chestiunii, însuşi autorul fiind „ceangău‖ – situaţia e mai uşor de înţeles: ceangăii se consideră 

români pentru că vorbesc româneşte (cei mai mulţi), nu au ştiut niciodată să vorbească (bine) altă limbă, trăiesc 

după obiceiurile româneşti, iar tradiţia ce s-a transmis în fiecare familie, de cele mai multe ori odată cu numele, 

este tradiţia, apartenenţei lor etnice româneşti. Temeiul cel mai important al acestei opţiuni, al apartenenţei lor 

etnice româneşti, ni se dezvăluie prin lucrarea profesorului Martinaş; ceangăii se consideră şi sînt români 

întrucît originea lor etnică este românească.(s.n.) Fapt dovedit, după părerea noastră, convingător de către 

Dumitru Mărtinaş. 

    O altă realitate, care ne confirmă faptul că cengăii se consideră români, este faptul că la recensământul făcut 

în 5 ianuarie din anul 1977, s-au declarat în Moldova doar 5770 de locuitori de naţionalitate maghiară.
16

 

    Aceste fiind faptele, să luăm cunoştinţă de ele şi să punem capăt unei atitudini care dacă nu a lezat niciodată 

interesele culturale, social-economice, confesionale etc. ale ciangăilor, în schimb deseori i-a îndurerat sufleteşte 

– văzându-se consideraţi altceva decît se ştiau ei înşişi că sunt.
 17

 

    De curând, studii de paleogenetică la populaţiile europene care ne înconjoară, cît şi la ungurii din România şi 

la secuii, atestă ca au aceeaşi genă ca şi a noastră a românilor, ceea ce întăreşte realitatea istorică, că ungurii au 

fost aproape exterminaţi la Lechfeld în anul 955, şi că populaţia maghiară de azi descinde din românii panonieni 

şi transilvaneni, maghiarizaţi şi catolicizaţi sub presiunea papalităţii.
18

 

    O altă mărturie pe care ne-a făcut-o dl. Gabriel Gheorghe, este că, facând o excursie prin satele 

maghiare, n-a întâlnit nici-o figură hunică pe tot parcursul din Ungaria, toate persoanele întâlnite aveau 

chipurile ca ale noastre din România! 
                                                                                                     21 gustar, 7528 (august 2014) 

                                                                                                         Valeriu POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA 
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une grande proportion, il y a 70-80 ans (Balogh, Bozdog). (s.n.) 

– La race sanguine dans le centre de la Hongrie d’aujourd’hui, y compris le coté d’au delà du Danube 

(Pannonie) et surtout vers la frontière de l’Est, ressemble à celle de Roumains de Transylvanie, en ce qui 

concerne la proportion de la proprieté européenne „p”. (s.n.)   

– Dans ces régions les Roumains ont éxisté au moment de l’arrivée des Hongrois (Draganu), puis ils ont 

disparus graduellement comme langue, persistant comme race. (s.n.)   

    – Le fond européen „p” des Roumains des régions montagneuses est plutôt celui des populations des 

Alpes, d’Italie de Nord, de la valée du Rhin et de la Scandinavie; en partie du Balcan, etc. (s.n.) 

*** 

 

legende valaho-

româneşti, culese de valeriu d. 

popovici-ursu 
DIN LEGENDELE ŞI ISTORIA BRAŞOVULUI 
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DRAGONUL DE PE TÂMPA 

                                                                                                Braşov, România, 10 iulie 2014 

La scurt timp după ce Braşovul a fost ridicat între munţi, se spune că un dragon periculos a locuit în grota mică 

de pe creastă, numită acum ―grota BETHLEN‖. Când oribilul monstru era flămând, zbura în vale, înghiţea 

oameni şi animale şi era, astfel, groaza întregii împrejurimi. Un student, fiul judelui de atunci, plecă la cetate ca 

să-şi înveţe predica pe de rost. Îşi căută un locşor frumos, în apropierea zidului oraşului şi începu să-şi spună 

predica cu atâta ardoare, încât dragonul îl auzi. Studentul nu putu să fugă şi fu înghiţit. A fost o mare jale în 

oraş, căci toată lumea îl iubea pe tânărul plin de speranţă. 

Părinţii săi abia dacă puteau suporta durerea. Un străin merse la judele oraşului şi îi spuse: ―Cu violenţă nu se 

poate reuşi nimic, împotriva acestui animal înspăimântător. Însă poate că izbutim să ucidem dragonul cu 

viclenie. Dacă ne grăbim, îl mai putem salva pe fiul vostru‖. Judele i-a promis o recompensă mare. Străinul 

umplu o blană de viţel cu var stins şi o puse pe o pajişte, în cetate. El se ascunse şi mugi ca un viţel. Dragonul îl 

auzi, văzu viţelul, zbură spre el şi îl înghiţi cu foame de lup. După înghiţitură simţi o sete mare, zbură la apa cea 

mai apropiată şi îşi potoli setae. Atunci, însă, varul începu să absoarbă apa şi se încinse atât de tare, încât 

dragonul crăpă. Aşa a fost salvat studentul, care încă mai trăia, în burta dragonului. Tatăl, recunoscător, îl 

răsplăti, din belşug, pe bărbatul viclean şi puse să se aşeze, în amintirea salvării miraculoase a fiului său, 

imaginea dragonului, pe zidul care duce în sus, pe Tâmpa, din colţul estic al oraşului, până la refugiul pentru 

vite, de pe Tâmpa. 

(Sursa: Agenţia Metropolitană Braşov, texte publicate în albumul ―Legendele Ţării Bârsei‖) 

*** 

Turnul Negru din Braşov 
INCENDIUL CARE A DISTRUS ORAŞUL 

 

Cel mai dramatic eveniment petecut în Braşov este considerat a fi marele incendiu, din 1689, care aproape că a 

distrus toată cetatea. Se spune că focul ar fi fost aprins de o mână criminal. Potrivit unor legend, trupele 

austriece nu au uitat refuzul braşovenilor de a ceda oraşul şi s-au răzbunat. Cu un an înainte, la Făgăraş, se 

semnase un tratat , prin care cetatea braşoveană trebuia să găzduiască o garnizoană austriacă. Localnicii nu sunt, 

însă, de accord, cu acest lucru – şi se revolt. 
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Austriecii asediază cetatea, la zidurile căreia se duc lupte puternice. Judele oraşului şi mai mulţi senatori au fost 

arestaţi, de către protestatari, pentru că cedaseră atât de uşor şi vânduseră cetatea austriecilor. În cele din urmă, 

încercuiţi, capii răscoalei cedează şi preiau cheiloe oraşului. 

După un an, la 21 aprilie 1689, are loc cel mai mare incendiu, din istoria burgului braşovean. Era o zi de 

primăvară, caldă şi uscată, cu un vânt puternic, care a înteţit şiu răspândit, rapid, un foc ce izbucnise pe Strada 

Fânarilor (azi – a Castelului) – din motive necunoscute. Casele, fiind, în mare parte, construite din lemn, au ars 

în întregime, iar sute de oameni, circa 300, potrivit unor surse documentare, au murit arşi ori asfixiaţi. 

În câteva ore, arde aproape tot oraşul. Pe lângă locuinţe, limbile de foc mistuie magazinele şi atelierele 

breslelor, Turnul Casei Sfatului se năruie, fiind afectate chiar şi clădiri izolate, precum Turnul Alb şi Turnul 

Negru (numit aşa după acest incendiu). 

Ca să anunţe nenorocirea, tunurile de pe Cetăţuie au început să bubuie, speriind şi mai tare oamenii, care fugeau 

care încotro. Şi Biserica Evanghelică Sfânta Maria a suferit pierderi immense. A ars întâi acoperişul, care, din 

cauza greutăţii, s-a prăbuşit, focul s-a extins, apoi, în interiorul bisericii – unde au ars mobilierul şi toate 

materialele perisabile. 

Potrivit istoricului de artă BALINT AGNES, în incendiu s-au mai topit clopotee bisericii şi orga, dar şi altarul. 

În duminica următoare, slujba s-a ţinut în aer liber. 

De atunci, lăcaşul a căpătat denumirea de BISERICA NEAGRĂ, de la culoarea cenuşiu-închis, pe care au 

căpătat-o zidurile. Tot în marele incendiu din 1689, au foast distruse toate manuscrisele şi cărţile din bogata 

bibliotecă, fondată de cărturarul JOHANNES HONTERUS. 

Sinistrul a făcut ca putertea economic a Braşovului să scadă aproape total. Mulţi ani după aceea, Braşovul a fost 

o ruină înnegrită. 

În urma acestei calamităţi, autorităţile braşovene decid interzicerea construcţiei caselor de lemn. Refacerea 

oraşului a durat mai bine de un secol. 

(Sursa: Domniţa RAŢIU – Braşov). 

NOTĂ:  
Cetatea  de pe Tâmpa, după istoricul AUGUSTIN DEAC, a existat încă din străvechime, numindu-se 

CETATEA TIMPULUI – grecii au numit-o ―A LUI KRONOS‖, de unde saşii au numit oraşul de la poale – 

KRONSTADT. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Valeriu D. POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA 

*** 

consacrarea tinereţii 

 

 

 



49 
 

VALERIAN CĂLIN, Adjud/ROMÂNIA - 

absolvent (2012) al Colegiului Tehnic „Gh. 

Balş”-Adjud, membru al Cenaclului revistei 

„CONTRAATAC”, condus de prof. dr. Adrian 

Botez 
 

ZODII FRÂNTE 
 

De-am vorbit 

n-a auzit nimic, nimeni  

De-am tăcut 

Doamne, ce bine le-a fost .... 

 

Ce lung e drumul ce duce de la urechi 

la inimă 

Şi ce prăpăstioase sunt 

cuvintele nepotrivite 

 

Nu vrea nimeni să simtă vina  

păcatului  

în oasele deja putrezite 

de false adevăruri 

 

Fără de martiriu 

cuvintele 

moarte sunt 

 

Nimic altceva nu ajunge  

mai departe 

şi mai pe înţelesul  

tuturor 

decât finalul apoteotic 

al transfigurării 

în sânge albastru 

 

Iar nu  

cadavre 

trupurile vlăguite de neputinţe 

să bea  

hulpave 

 

din GRAALUL  

secat de mâinile ce se întind 

extirpate de  

grea neputinţă 

din străfund de suflet 

 

pe care   - veşnic blestemaţi 

noi, poeţii 

trebuie să le înţelegem 

până-n străfund de suflet 

şi dincolo de odioasa crimă a  

arterelor 

ce ne sugrumă  

 

cu atât de multă empatie 

pentru veşnic pierdutele 

căzătoarele stele..... 

 

*** 

 

POEME FRÂNTE 

 

Ce să mai iubim azi decât  

frânturi  -  eonii  

extrem de fertili ai 

dezastrelor 

 

toate îşi  găsesc locul  

în atâtea cumplite  

''adaptări'' spre nefiinţă 

 de comun acord 

exhaustiv  îmbinate  

în carnea noastră putrezită 

 

prea de tot s-au chircit copacii 

măsurându-şi  

cu umbra lor 

existenţa 

 

prea de tot au vărsat 

peste albă lumină 

deşeuri-deşeuri de  

disimulate cuvinte 

fastuos scornite 
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pentru o mare şi deşănţată  gală 

de ruine 

 

Nevăzutele dorinţe 

cu mătasea lor 

fină cum e lumina dimineţilor 

îşi fac culcuşul în zonele aride ale minţii 

unde  

împroşcate de noroiul  

construit artificial 

se evaporă în aerul umed al  

nonvalorilor 

emaciindu-se 

 

Frumos crestată 

în os  

harta serafilor 

ne mână din urmă 

toata firea cea şăgalnică 

precum cornul semilunii. 

*** 

''sub care clar de lună mai ascundem 

din tenebroasele minciuni'' 

 

 

 - transfiguratele minuni 

se scurg pe gât de lebădă în unde 

 

La mal de ape nu-i pescar de timpuri 

s-adune fluturii în snop 

şi comprimându-i într-un strop 

miraculos să ne inunde 

*** 

 

toate tăcerile mele 

au răvăşit 

fluturii 

 

precum Aurore 

Boreale cuvintele 

eclozând orizontul 

niciodată neutru 

decât în aparenţa diluvionară a pietrei 

 

îndrumând 

când înspre echinocţii 

de Toamnă 

când înspre  

trunchi de arbore 

neîndrăznind să spargă 

cu rădăcinile-i viguroase 

planşeul cerului 

 

pe care să odihnească 

amurgite 

păsările 

cu ritm sonor 

de măiastră, cumpănită 

restaurare cu statui 

în parcul-eden  

al cinclidelor.  

 

***

 

ELENA NICULESCU, Pufeşti/ROMÂNIA, 

absolventă (2012) a Colegiului Tehnic „Gh. Balş”-

Adjud, membră a Cenaclului revistei 

„CONTRAATAC”, condus de prof. dr. Adrian Botez  

 
M-AM TULBURAT LA GÂNDUL FACERII 

 

Când am privit prin prisma fiinţei mele, 

cum lumea se despică în două… 

creând unghiuri ce nu pot fi atinse, văzute, 

simţite 

m-am tulburat la gândul că eu aş putea fi facerea 

unui nou început... 

*** 
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ACOLO  UNDE SE PIERDE VÂNTUL 

 

ce toamnă târzie... 

acolo  unde se pierde vântul 

sub inima unui frunzar 

rătăcit în cuvinte. 

 

ce toamnă târzie... 

pe un chip răscolit de o urma de mătase 

îmi bate-n ferestre  

ca un candelabru de venin... 

*** 

PÂNĂ ŞI ZEUL APELOR MI-AR FI RĂSPUNS 

 

Ceva din mine nu mai este la fel 

Am văzut schimbarea prin ochii trişti de copilă 

m-am întrebat uneori dacă pot să ajung sau doar să ating o altă dimensiune a culorilor 

până şi Zeul apelor mi-ar fi răspuns la ruga credinţei mele - 

dar atunci nu am ştiut că eu pot fi marea, cerul, pământul 

văzduhului plutitor al 

sufletului meu... 

*** 

CURGÂND ÎN VISE 

 

Cineva să ne strângă în braţe gândurile 

Îngreunate parcă de ale noastre suferinţe 

Amară ne e şi vocea  

Şi sufletul nestăvilit se zbate printre pietre 

 

Suntem frunze ce curg  

În fâlfâitul de păsări pe zarea de inimă 

Suntem oameni ce din adâncul somnului 

tresărim 

Curgând în vise...

 

*** 

DORINA CAMELIA BUDUŞAN, Cluj-

Napoca/ROMÂNIA 

 

IDEAL FERTIL

 

Ideal fertil 

Vreau să-ţi dăruiesc 

Un pântec de poeme 

Ca să sfidez anatomia 

Scoţându-le pe rând 

Din ochii, gura  

Şi palmele mele. 

 

Inima mea  

Este un sol fertil 

Nu o oarecare  

Mare moartă 

Fără valuri, fără scoici 

Şi fără pescăruşi.. 

 

Tăcerea ta 

Îngrăşământ cu lacrimi 

Privirea ta  

Sămânţa unui dor. 

 

Vreau să-ţi dăruiesc  

Un pântec de poeme – 

Ascunde-mă de lume 

Mai multe se vor naşte 

Şi tot mai multe  

Atunci când am să mor. 

*** 
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METAMORFOZĂ 

Atât de aproape 

Încât ceasul şi-a oprit  

Suliţele negre 

Despărţitoare de timp, 

Aşa rămânând 

Lipiţi unul de altul 

Cosmos în aşteptarea 

Primului ticăit. 

 

Atât de aproape 

Învăluiţi în durerea  

Şi dragostea noastră 

Ca într-o cupă de metal 

Ce-şi fierbe materia 

Între propriii pereţi. 

 

Atât de aproape 

Unul de altul – crescând –   

Tulpină lângă scoarţă 

Cu rădăcini împletite 

În adâncimea firii noastre: 

Morţi din aceeaşi sămânţă. 

*** 

BIANCA COŞTIUG, Suceava/ROMÂNIA 
CURRICULUM VITAE 

 
Mă numesc Bianca Cristina Coştiug, am 17 ani şi sunt elevă la Colegiul Naţional  „Petru Rareş‖ Suceava. 

Am absolvit gimnaziul ca şefă de promoţie la Şcoala „Ion Creangă‖ din Suceava. 

 

Mă pasionează dansul, poezia şi jurnalismul.  

 

Actualmente sunt instructor–coregraf la şcoala de dans „Bucovina Dance Studio‖, ambasador cultural la 

„Talcioc Cultural ‖ Suceava şi jurnalist colaborator la site-uri media („oraşul suceava.ro‖ şi 

„interacţionez.ro‖), unde realizez interviuri şi articole legate de activităţi culturale.Am participat în 

calitate de reporter la diverse festivaluri şi concerte pentru site-ul media „oraşul Cluj‖ şi „ Metalhead ‖.  

Am participat în calitate de artist/dansatoare la festivalul internaţional „Transilvania Calling ‖septembrie 

2014. 

M-am implicat şi în diverse activităţi de voluntariat, fiind membră a Clubului de voluntariat al Colegiul 

Naţional „Petru Rareş‖. 

 

Rezultate în activitatea cultural-artistică:                      

 Premiul I la Concursul internaţional de creaţie literară „Jose Marti‖, secţiunea poezie (2009); 

 Premiul pentru originalitate la Concursul internaţional de Artă Plastică „Pentru împădurirea 

pământului‖ (2009); 

 Premiul al II-lea  la Concursul de creativitate în limba engleză „Speak Out!‖ (2010); 

 Premiul I la Concursul internaţional de creaţie literară „Jose Marti‖, secţiunea poezie (2011);  

 Premiul al II-lea la Concursul internaţional de creaţie literară „Jose Marti‖ secţiunea proză  (2011); 

 Locul al III-lea la Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la Limba Engleză – clasament judeţean 

(2011); 
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 Premiul al II-lea la Concursul judeţean „Les Couleurs en chansons‖ (2011), desfăşurat la 

Universitatea „Ştefan cel Mare‖ Suceava; 

 Locul al III-lea la Concursul naţional de dans sportiv „Cupa Galeria‖ (2011);   

 Menţiune la olimpiada de limba engleză – etapa judeţeană (2014).   

 Locul I la concursul judeţean de dans modern (2012);    

 Premiul revistei „Oraşul‖ din Cluj-Napoca la Festivalul naţional de literatură „Rezonanţe 

udeştene‖ (2014); 

 Premiul al III-lea la Concursul naţional de creaţie literară „Tinere Condeie‖ (2014); 

 Premiul al II-lea la Festivalul naţional de poezie ‖ Emil Botta‖, ed. a III-a; 

*** 

 

EXTAZ ÎN STIL CLASIC 

 

ne luăm armele ucidem drama  

înecăm visele-n pahare 

ne amintim ce nu facem niciodată 

plătim scump pentru plăceri ieftine 

dezamorsăm conştiinţa comună 

secretele incaşilor & aripile îngerului mort 

 

ce trăim e doar o alternativă la viaţă 

 

e doar un curs de psihotraining pentru 

apocalipsa culturală 

televizoarele ne macină creierele şi 

floarea de lotus a ochilor flămânzi 

suntem nişte scoici călcate până-n întreg 

întrebând hypnotic unde e marea 

cărăm cu noi colecţii de dorinţe ilegale 

şi prunci ca ofrandă pentru zei 

ne angajam îndezbinarea celulelor nervoase 

stagnăm înfaza de negare a 

atomului lui dumnezeu 

 

ne naştem vii şi creştem morţi 

 

putrezim în credinţele altora 

purtăm cruci uleioase legate de mâini cu sfoară 

primim injecţii cu frică până la apus 

avem pseudoreligii ne închinăm la căutarea 

sinelui 

avem libertăţi găsim sinele să-l distrugem 

 

omul - un purgatoriu izolat suspendat pe podul 

cerinţelor universale 

 

*** 

 

ÎMBRĂŢIŞĂRI DE TÂMPLE 

 

plouă pe moartea din trupul omului 

plouă pe uscăţimea oaselor lui 

plouă pe uitare 

plouă pe copilul doar gândit şi nu creat 

 

plouă în abandonare şi 

în cei 7 paşi spre samadhi 

plouă în urechile surde 

plouă în cercurile karmice din jurul gâtului 

plouă în amintirea amintirilor 

în bucuriile cu mama şi tata 

în sticlele de votkă de lângă ursuleţii de pluş 

plouă în ţipătul ploii 

în gura ciclopului 

plouă în palmele iisuşilor deghizaţi în cerşetori 

 

plouă peste om să-l cureţe 

să-l hrănească 

să-l obosească 

 

o luăm de la capăt 

 

nimicul plouă peste ploaie 

se pare că 

dumnezeu se bălăceşte 

*** 
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ATAC DE CORD  (NECESAR) 

 

cântă umbrele de-ale umbrelor 

se joacă de-a mama şi de-a tata 

aproape  se  iubesc 

aproape se doresc 

 

şi noi vrem analgesic şi noi 

vrem fericire îmbuteliată 

şi noi vrem să răcnim că nu simţim nimic 

 

nu se poate nu se poate 

avem doar 

 

picioare goale în iarbă sălbatică 

creiere împrăştiate pe hârtii 

meduzele sugându-ţi pielea cu liniştea mării 

cu toată spuma ei plină de dinţi 

muşcă universul din tine 

ca o jucărie stricată care nu mai tace 

ca un rege devenit cel mai bun călugăr 

ca o moarte deghizată-n viaţă 

strangulând cu extazuri mici maşinuţe 

de vise  

 

aici atâta vem 

aici atât se vinde 

 

câte eve atâţia şerpi 

 

ne încălzim coatele unul altuia 

până când creierul devine 

infuzie de marţieni 

 

copiii vestului aceşti arhangheli sălbatici 

cresc monarhia limbilor sacre răscumpără 

şamanii noştri bolnavi de epilepsie 

mâncarea ne va mânca pe noi 

 

suntem născuţi cu mâinile la spate cu toţi ochii 

bandajaţi 

stâlpii de iluminat suntsensibili la oameni vecia 

asta nu există 

decât în momentul prezent 

receptoarele sunt înfundate de imaginaţia 

superficială 

a dualităţilor inexistente 

 

am inventat răul pur 

i-am făcut loc în casele noastre în 

copiii noştri infirmi 

 

suntem singura rasă care 

se crede superioară 

pentru că orbii inventează ceasul 

 

*** 

 

 

porni luceafărul... 
 

MĂDĂLINA DOBRE, clasa a XII-a E, Colegiul 

Tehnic “Gh. Balş”-Adjud  
 

 

PIERDEREA MEA ÎN PIERDEREA VOASTRĂ 

 

S-au pierdut lumile printre 

prafuri de stele 

trupul mi-e greu... a 

îmbătrânit - inima-mi se sfărâmă  

sufletul a ruginit precum o frunză 

precum un cuţit înmuiat în râmă 

 

  

Am abandonat copilăria - adult premature 

poet epigon: e târziu şi nu-s vremi de regrete - 
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de răzbunare pe 

sfinţi: posacului Hristos din mine îi cresc – 

câineşte 

dinţi 

 

Timpul îşi deschide porţile: 

cerul se rupe - păcate se sparg 

de stavile murdare din larg -  

Cuvintele plutesc precum note muzicale:  

nu le auzi ?! – înseamnă că nu faci decât mine 

mai multe 

parale! 

 

Probabil m-am rătăcit într-o altă intersectie decât 

viaţa mea – probabil că asta va fi fiind viaţa 

voastră: dar rătăcirea lumii e-o  

epidemie – nici 

voi nu vă simţiţi mai bine decât 

greşita pălărie – de pe capul 

heruvului-şef 

 

…Dacă veţi continua aşa - în filmul vieţii – simt 

că 

tot actorul principal sunt: doar că 

decât Firea cea Mare – şi dimpreună cu 

voi - mult mai  

mărunt – şi mult prea degrabă 

cărunt 

*** 

 

MĂDĂLINA PAVEL, clasa a XII-a E, Colegiul 

Tehnic “Gh. Balş”-Adjud  

 

DORIRI ŞI AMÂNĂRI 

 

Eu vreau să fac piatra să 

cânte, 

Să se deschidă cerul când păşesc, 

Să lupt, 'nmuindu-mi pasul în morminte 

S-ajung acolo unde toate se nuntesc! 

 

Cuvântul păcătos al laş-sfârşirii 

Nu are pentru mine înţeles: 

Nu sunt cocoş închis în mlaştina mâhnirii - 

Mă bucur de viaţă, de clocot şi eres! 

 

Să-mi daţi o pâine – v-o primesc în palme, 

La fel gura de aer o slăvesc, 

Apă de-mi daţi, o-mpart cu flori, zări calme – 

Dar Poezia – unde o găsesc? 

 

Va cânta piatra glorii solitare? 

Cerului şti-voi să-i dau dau fauri? 

Încă nu-nvăţ să-mpac Hrist şi zadare: 

Nu ştiu primi-n smeriri – cununi de lauri! 

*** 

 

AM RIDICAT CORTINA… 

 

Am ridicat cortina – îmi pornesc lin actorii 

Dar rodurile vieţii se-nchină spre destin: 

Lacrimi, emoţii sfinte – nu-nseamnă şi victorii, 

Ci doar doriri de bine – şi-un moderat festin… 

 

Doar când voi şti credinţă – avea-voi şi putinţă, 

Doar când în templul vieţii primi-voi soli de 

moarte 

Atunci iubiri de astăzi vor deveni o carte 

Pe care fraţi şi semeni s-o-nchine: Sfânt Voinţă! 

*** 
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DRUM 

 

Nu ai alt drum. 

E un rotund: Diamantul unei 

Stele. 

Tu pasăre cu pene – neştiutoare că ai  

un laţ legat de grumaz. 

 

Natura de jur-împrejur 

Ascultă al tău cântec de 

Stâncă stârpită de ger. 

Înalţă a ta frunte şi 

Caută cu gândul dus 

Cerul pierdut  - cândva – prin 

Vânător nemilei - în  

Apus. 

 

Ultimul tău cântec urlând spre 

Sfârşit. 

Cântul tău cu mii de tinere flori 

Suspină petale: mii de aspri 

Inumani fiori. 

*** 

 

OANA MÂZGĂ, clasa a XII-a E, Colegiul 

Tehnic “Gh. Balş”-Adjud  

VIAŢĂ ŞI POEZIE 

 

Viaţa este un scenariu 

scris de un analfabet 

actor: el se agită s-o 

trăiască numai pe  

scenă… 

Apoi nu se mai aude nimic – nici măcar 

aplauzele! 

 

Încercările te fac puternic  

eşecurile te fac umil, 

regretele te fac uman -  

succesul te face să străluceşti,  

fericirea te face mai dulce  - 

iar Dumnezeu  - Dumnezeu te face să  

continui! 

 

―Viaţa este curgere‖  - aşa se zice 

―viaţa e mişcare continuă‖ : dar 

viaţa e şi plângere, şi sănătoasă 

pierdere - viaţă înseamnă să te şi  

opreşti – pe malul unei ape scânteietoare de  

amintiri! 

 

Dincolo de tăcere 

se afla o lume plină de durere 

dincolo de tăcere, 

eu te aştept pe tine – aştept 

iubire şi putere - speranţă 

şi ultima rază de soare pe 

ziua de azi: 

Moartea ţine discursuri – dar 

am şi eu de spus ceva – cucoană dragă! 

 

Fireşte că am plec şi eu - cu fiecare  

rima stinsă-n însângerata foaie: 

trandafirul îşi pierde din petale, 

dar ultima petală este 

între paginile cărţii mele! 

  

…Poate demult m-am stins ca o făclie harnică şi 

obosită -  în noapte. 

Las pe această pânză de 

sânge - gândurile mele pictate. 

Trandafirului  mort îi veţi 

citi voi alte – mereu alte 

petale! 

 

…Picuri de sânge  -  lacrimi amare: 

Să fii Poet este şi moarte – dar şi 

de Dumnezeu lungă – prelungă 

chemare!  

*** 
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ION/NELU ŞTEFAN, clasa a XI-a D, Colegiul 

Tehnic “Gh. Balş”-Adjud 
 

  

 
MARE ŞI DOR 

 

Mare-oglindită aş fi 

Pe mare-aş călători 

În spuma ei m-aş regăsi 

Apoi m-aş înălţa ca nor 

 

Curat la Duh 

Călcând văzduh 

Nemuritor 

Clarvăzător  

 

Un trecător 

Un călător 

Uitat uşor –  

Chemat de dor 

*** 

 

PARADIS 
 

Valuri de tineri, de bătrâni 

Revărsau bucurie  

Uimire uitată de vini: lumină de vis 

Ei întrebau de paradis 

Râvneau  - dincolo de-orice scris 

 

Poate doreau 

Închipuiau 

Şi lumi năşteau 

Lumini căutau 

*** 

IUBESC ŞI IERT 

 

Iubesc şi iert 

În jurul meu, 

Cuvinte scrise aleargă după  

Mine: multe-ncolţesc 

Pagina-mi luminează - şi 

Lumi alte ivesc

*** 

  GABRIELA MIHU, clasa a XI-a D, Colegiul 

Tehnic “Gh. Balş”-Adjud 
 

ZBORURI ŞI ÎMBĂTRÂNIRI 

 

În stele zbor – ating luna şi 

Dorm pe-un nor 

Alerg ca dorul pe pământ 

Fără păcate – scântei de vânt 

*** 
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Frunză îmbătrânită de vânt 

Frunză cu sufletul la pământ 

Trec toamnele cu greu descant 

Şi-mi uit lumini şi jurământ 

***  

 

ORICUM 

 

Oricum ai tăia 

Un lucru are două feţe: 

Una pentru mine 

Şi una pentru precupeţe 

*** 

 

SEMĂNAT ŞI CULES 

 

Cine seamănă grâu – culege pâine şi sfinţi 

Cine seamănă adevăr – culege flori aprinse de 

măr 

Cine seamănă credinţă – culege lumină de lume 

Cine seamănă iubire – culege raiul  

Adică – întreagă dumnezeiasca fire 

*** 

 

 

DANIELA ASAVEI, clasa a XI-a D, Colegiul 

Tehnic „GH.Balş”-Adjud 
 
TRAIEŞTE CLIPA UNICĂ 

 

Trăieşte clipa unică 

Ce n-ai s-o mai găseşti, 

Trăieşte-o – fii puternică 

Şi nici să te grăbeşti! 

 

 

Trăieşte clipa de safir 

În glia de smarald: 

Fii gospodar – nu musafir - 

Să-ţi faci în casă cald! 

 

Trăieşte clipa dată 

De bunul Dumnezeu, 

Sperând că niciodată 

Nu-i fi, nu-i face rău!. 

 

Trăieşte clipa ce surâde 

Fii flacără şi stea: 

Al vieţii joc te prinde 

Uită-ţi de urma ta!

*** 
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„voluptos joc cu 

icoane...” 
EUGEN EVU, Hunedoara/ROMÂNIA 

MITO - POEME RADIESTEZICE 

Cântaţi, să transcendem ¡! 

Aşa probabil a fost, ca să 

fie 

Să se adeverească. 

Returnaţi, răsturnaţi în coduri 

În mitosofie- 

Ca totul să transceandă 

Prin ceea ce semnifică. 

 

Sub fotonice catarge –n catharsis 

Cu azimut deviant, tripolar. 

În estimp ciclic se succed 

Crahuri la bursele Lor 

Inteligenţa speciei  

Şi decadentele monetării 

Ale zeilor  

 

Se repetă Spirala 

Marile prăbuşiri în sine 

Ale Stelarilor 

Cei iubitori de femeia umană. 

*** 

Ziduri şi seisme 

Mitul celui dintâi preaiubit 

Al celui ucis şi al celui iertat 

Mitul lui zero gravid  

Al fecioarei Sophia 

Al morţii care naşte 

Logos perforat prin efracţie. 

 

Nu eşti vinovat că uiţi - 

Spre a suporta: 

În treimea de zeu 

Epopeic. 

Nefericit cel ce află : 

Cel cu spiritul îmbogăţit. 

În bilocaţie, Dio !. 

Cântaţi, să transcendem ¡! 

Jubilaţi, subţiind frigul Nopţii : 

Adorîndu-vă Fiii, Nepoţii. 

A muri contra morţii. 

Melodiindu-ne . 

 

VIAŢA POETULUI  

 

...Un nufăr plutind 

Inteligent 

Aproape sclipind soare 

În logos luna pienna. 

Văzut de ochiul compus 

Al Eonului. 

Între infern şi demnitate 

Om-pom fructifer 

Cu cât mai roditor 

Cu atât jefuit. 

Noi suntem Copii din Flori 

Ai Zenitului. 

Pe contrasens cine sunt Ei 

Care ucid şi sunt iertaţi 

De corupte justiţii? 

 

Viaţa poetului 

Trofeu fără chip 

În celălalt paradis? 

 

Le trezire am ştiut 

Nocturn ca Leopardi 

Întreit precum Dante 

şi Manittienii? 

 

Etnic: igitur nu departe de Etna...: În Grădina 

semantică 

Neolatină. 

       Auguri, fratre ! 

*** 
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ELEGIA ZERO DE LA GERMISARA 

Ea, moartea revine mereu din trecut * Ne ajung blestemele celor  învinşi, celor traumatizaţi, celor 

nenăscuţi* omul captiv în vârste- durate, uită, moartea nu* Ea  sacrifică, beatifică, implantează sfinţi şi 

noile zidiri din  Empireu* De dincolo, lumina se vede neagră* 1 % cosmic viu, pulsatoriu, vs 99 % Frig 

negru* Pentru ca El să devină integru.* Nu Ochiul vede, ci Vederea vede.* Ea crede. 

*** 

POEMA 

Foamea Luminei de seminţe-i 

A Mamei Noaptea, din Eternitate 

Aracii răsucind Spirala-n toate 

Vibraţiei întru Divinitate 

Şi-n Noi o-zbate-n visele Conştiinţei. 

 

Eugen Evu, 17 Iulie 2014 

*** 

GEORGE ANCA, Bucureşti-New 

Dehli/ROMÂNIA-INDIA 
 
 

 

 

 

ODII 

 

tot eu 
 

tot eu tot nimeni 

pe Olteniţei by chance 

şi maşina de spălat 

subiecte lăsate nu actualul 

la ce să mă mai fi descifrat 

somn şi tot frică de oase 

teatrul m-o fi prăşit sapă 

de mic şi-n celula acto 

cum ne-am încojnurat de lorzi 

*** 

traducto 
 

traductologin 

stil cerbatin 

măciniu 

în al devremelui târziu 

prăvală de zefir demand 

în demândare reprimand 

azi nu mai vii 

mâine învii 

foi de ceapă 

la agapă 

cui de paşte 

şapte moaşte 

nu mai vezi oraş frumos 

în cerul lui Iisus Hristos 

ce petrecere până jos 

gene geneze 

făcuşi d-izvor argheze 

la mai toţi 

iahwioţi 

drac nemajuscul  

mefist mafi puşcu-l 

vedeme de fân 

constructului rămân 

cu unu 

gărgăunu 

une sune 

aleluia rune 

avem al treilea bălă 
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bănindu-se trămbălă 

doi cu şofer trior 

la prima eu cobor 

 

*** 

dirijează 
 

dirijează birja 

barja se scufundă 

d-antan lanternă 

 

altui sfânt 

condoime 

întors d-ors 

 

schimb de soartă 

nescăpatei intruvabilităţi 

ţâşnitori pe ploaie 

 

*** 

mă părăsirăţi 
 

mă părăsirăţi berze nevenite 

cuc neauzit renanian şi 

Stăniloae după Drăghicescu 

 

tem stem piane na-ne 

peste sută pînă-n sută 

hai citeşte-o descusută 

 

când azi şi mâine a fini 

conversa crasei afinii 

de-a ne la urmă poncişi 

*** 
 

DUMITRU ICHIM, KITCHENER, 

ONTARIO/CANADA 

 

 

 

 

PASĂREA PHOENIX 

Pe malul mării - 

doi tineri sărutându-se. 

 

Nu ştiu nimic 

despre Pasărea cu aripi de flăcări 

cum îşi ascunde cenuşa 

după soare-n apus. 

 

Valurile se joacă 

de-a umbra cu cenuşa lor 

şi-a soarelui  

aproape de apus. 

A mai rămas destulă din ei 

sărutului, 

dar şi Păsării cu nume de zbor. 

 

Valurile se joacă  

de-a  umbra cu cenuşile lor 

amintindu-şi 

de aripile de flăcări 

pe care doar marea ştia să le poarte, 

şi-acum îs ale lutului 

şi-ale Păsării 

cu nume de sărut şi de zbor. 

*** 

ÎMBRĂŢIŞEAZĂ-MĂ, CU-NTREAGA-ŢI  LUMINĂ... 

Eu n-am văzut niciodată cocorii, 

deşi cocorul alb în stemă îl port. 

 

Ca ei 

toamnei vâslesc adusul aminte, 

când noaptea-nfundat 

plânsul lor 

rotunjeşte bobul de strugur  
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de culoarea sărutului tău. 

Tot mai departe, spre mine, 

când noaptea, sieşi povară 

apleacă şi mai mult 

spicul de grâu, 

înscris spre drumul de moară 

prin grădina sărutărilor noastre. 

 

Îmbrăţişează-mă, 

cu-ntreaga-ţi lumină. 

Pâinea  şi vinul ne-aşteaptă la cină... 

***

CÂNTECUL SPRE LUME AL MUNTELUI

…Ce Notre Dame ne-ar trebui 

ca Muntele 

să poată intra alături de noi? 

 

Fiul Omului 

nu are unde să-şi plece capul, 

pentru că  

Fiul Muntelui de dincolo de nori, 

fiul Fecioarei spre noi s-a făcut. 

 

Cum poate o floare de nu-mă-uita 

să facă universul mai cald 

cu-n singur suspin al culorii, 

iar templul nostru 

de 40 de ani prin pustie 

măcar un singur chivot de trei zile? 

 

Spre uşile noastre îngrozitor de înalte 

(Ce bine  c-avem trepte, 

că Muntele are un loc de cerşit!) 

se-aude Fratele  cântecului Tău 

rostind Cântarea Treptelor: 

''Mi-e foame'', spune Muntele, 

dar trecem pe lângă el 

pentru că nu mai avem nici un cer 

rămas pentru poze. 

''Mi-e sete'', plânge Muntele, 

dar noi trecem pe-alături 

coborând urcării pe trepte... 

...şi Muntele rămâne  

şi străin  

şi bolnav  

şi prins în închisoare: 

''Hei, tu, Visătorule... 

batjocorindu-l după gratii, 

îl strigă teologul 

angajat gardian de tâlhari şi poeţi. 

Cum poate să fie roua  mai mare 

decât cerul ce-ar putea s-o cuprindă? 

Nu cumva spicul Fecioarei 

ştie ceva mai mult decât norii 

îngemănându-şi  bobul 

cu lacrima de mamă? 

Iată, Fiul Muntelui de dincolo de nori 

se face tot mai mic în braţele ei 

că Dumnezeu îşi pleacă pe umărul ei 

capul şi coroana de spini. 

 

Străinul 

are acum unde să doarmă. 

Trei zile şi trei nopţi - 

că numai Muntele are-nălţimea 

de dincolo de nor 

a tainei ascunsă-n ţesutul de piatră 

de îngeri niciodată ştiută... 

 

Ce Notre Dame ne-ar trebui 

să poată Muntele acesta 

să cânte alături de noi? 

 

Deasupra lumii 

se-aude Spicul de Grâu 

când Muntele  

îşi strigă Tatăl cântând cu toţi munţii: 

''Ale Tale dintru ale Tale...‖ 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

                                                                                      

 

 

THEODOR RĂPAN, Bucureşti /ROMÂNIA 
 

 

 

 

 

SONETUL DE DIN URMĂ 

 

Sonetul de din urmă-l scriu în grabă, 

Ea e la uşă! Să-i deschid? Nu-i bine… 

S-o  las să intre? Ochii şi-i aţine 

Spre inima-mi! Răstită, mă întreabă: 

 

―-Eşti gata? Fă-ţi desaga! Ia cu tine 

Sonetele! Ai pus atâta zdroabă, 

Încât de mergi cu ele la tarabă 

Cetit vei fi de vânt, nu de oricine…‖ 

 

Viaţă, Iubire, Moarte – Poesie, 

Le-am strâns la piept pe toate cu-ndurare, 

Efemeridelor – rămâneţi mie! 

 

Zadarnică de fu a mea-ncercare, 

Iertare cer! Amin-ul vas să fie 

Un ultim semn trimis din Ursa Mare! 

*** 

 

 

 

 

 

VICTORIA STOIAN, 

Hunedoara/ROMÂNIA 
 

ŞI  POATE... 

Şi poate nu-s decât a lumii hărmălaie, 

Sonore gânduri-vorbe, ce-nduplecă sonetul 

Să caute printre umbre un înţelept, Poetul, 

Când inima-mi ajunge la ultima bătaie. 

Tu ai întors clepsidra, nisipul să se scurgă, 

Să pot veni pe lume, sporind natalitatea,  

Granulele coboară şi-mi drămuiesc etatea- 

E unic sensu-n care le este dat să curgă. 

Cuarţuri minuscule, nisip spălat de ape, 

Statornice catene pe strălucirea gemei, 

Succintă prezentare având lungimea lemei, 

Ce-ncheagă teorema, cu jalonări şi trape. 

 

N-am rătăcit cărarea şi n-am pierdut stiletul 

În schimbul lui primesc, tain zgârcit, 

sonetul. 

 

*** 
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OCTAVIAN CONSTANTINESCU, 

Buzău/ROMÂNIA 
 

STRĂIN VAGANT   
Străin în casa propriului trup 

Nu recunosc această carne tristă 

Pecetea sângelui în dinţi o rup 

Şi strig: această viaţă nu există! 

  

Mă voi zidi în clipa ce-a trecut 

Ca într-un miez de piatră ucigaşă 

Prizonier al vorbei, prefăcut 

Într-o tăcere pustnică şi laşă 

  

Să nu-mi aduceţi vorbe-n ajutor 

În plânsul pietrei vreau să fiu uitat 

Tristeţii grele bun locuitor 

Ca-ntr-un ţinut prea binecuvântat 

  

Se-ntrece vremea, iute, ca pe vânt 

Să-mi ia cu dânsa trupul de pământ 

*** 
AENIGUNDA 

(din ciclul ―Diorame nordice‖) 

 

într-o clipită 

cerul 

a-nflorit 

numai mireasma a rămas în aer 

şi vântul 

legănând 

un dulce vaier 

prin codrul absolut 

şi nenuntit 

hai, Aenigunda, 

de-mi ghiceşte steaua 

pe crugul răsfirat ca o poiană 

sau schimbă-mi soarta, 

fragedă codană, 

alungă spaima nopţii 

cu nuiaua 

pe ceruri 

scris-nescrise 

taine vii 

doar tu,  

nepreţuita mea, 

nu vii… 

*** 

 

’NEA TĂSICĂ 
Motto: 

Stea de aur, stea de aur 

Dulce-grea copilărie 

Astăzi, jinduit tezaur, 

Inima nu te mai ştie… 

Tata-mi spunea că mai demult, în tinereţe, imediat ce se luase cu nevasta, cu Mariorica, 

nea Tăsică înnebunise. Bunicul defrisase coasta, disperat că n-avea şi el un petic de gradină „la 

loc şes‖, pusese, auzi lucru ciudat, pepeni, iar într-o zi s-au pomenit cu ei în bătătură, Tăsică le 

tăiase la toţi vrejii şi le dăduse drumul la vale. Stătea în vârful coastei şi râdea în hohote, bucuros 

de ispravă. După aia, tata, recent dat afară din armata română, (el ştia de ce, că pe-asta nu mi-a 

spus-o, iar când l-am întrebat m-a înjurat scurt de mama şi a plecat) plantase puieţi de prun, de 
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cireş şi de ce-or mai fi fost, dar n-avusese noroc nici cu ăia. După ce crescusem mai mărişor, cât 

să mi se poată încredinţa nobila sarcină de a paşte caprele, aveam tot timpul să mă mir de unde 

răsăriseră pe toată faţa coastei noastre nişte adâncituri din loc în loc, cu niste beţe uscate în 

mijloc. Nu erau alti arbori decât salcâmi şi nuci costelivi, pe care i-au tăiat oricum ăia cu drumul 

sondei. Cam prin anii şaizeci au sosit două buldozere ruseşti, pe şenile, care au râmat coasta de-a 

curmezişul, tăind drum de-a dreptul până sus, pe creştetul dealului, unde urma să pună sonda. Au 

pus-o, până la urmă, dar ceva n-a mers cum trebuie, sonda s-a dus, dar drumul a rămas, iar 

terenul n-a mai fost al nostru, a venit într-o zi perceptorul cu o hârtie, să se ducă, adică, tata la 

primărie, să-si încaseze despăgubirea, paişpe lei. Dacă vă prind pe careva că vă duceţi, vă rup 

picioarele, ne-a ameninţat ăl bătrân după ce i-a înjurat lung, n-am înţeles eu de ce, pe toţi 

comuniştii de pe lume şi nu ne-am dus. 

Casa lu‘ nea Tăsică era veche, din paiantă, spoită cu balegă de cal, avea o prispă lungă în 

faţă şi era pitulată la picioarele dealului, pe partea de dincoace de pârâul Frânca, într-o poieniţă. 

N-aveau curte, nici nu le trebuia. Alte case nu erau împrejur. Mariorica şedea toată ziua pe 

prispă, cu te miri ce de lucru, vreun fleac de zdreanţă veche de deşirat, ceva de cârpit, iar nea 

Tăsică n-avea cal sau boi, o vacă păştea de când ştiam eu pe deal, cam pe la jumătatea coastei 

lor, unde începea să crească liziera de puiet de salcâm, deasă perie. O pace blândă te învăluia de 

cum le păşeai în bătătură, iar nea Tăsică zâmbea fără gând, cu o blândeţe pe care n-o înţelegeam. 

Nu fuma, nu bea, nu înjura, numai zâmbetul acela aproape tâmp te punea cumva în gardă că nu-i 

ceva în regulă cu fiinţa lui. 

Îmi plăcea să merg la ei. Totdeauna găseam câte ceva bun, ori pere drăgăicuţe, ori mere 

creţeşti, ori o căciulă de cireşe, proaspăt culese, cu care nea Tăsică îmi ieşea înainte, ori nuci 

proaspete, de sub nucul uriaş din dreapta casei, aplecat peste pârâul Frâncii, ca într-o rugăciune. 

             Zâmbetul lui nea Tăsică a murit, totuşi, cât părea el de veşnic. Căldura toropitoare a 

acelei amieze n-am s-o uit, nici Gaz-ul de miliţie din care au dat jos, la sfatul popular, trupul 

moartei, infăşurat în badaje late de tifon care atârnau desfăcute prin praf, în urma maşinii. Aşa 

veniseră cu moarta, înfăşurată în bandaje de tifon, după ce o găsiseră unii în pădurea 

Chilmiziului, într-o râpă. Babele povesteau speriate, cu mâna la gură, grozăvia. Criminalul îi 

îndesase un par ascuţit în organul genital, după ce o lovise în cap cu un toporas, furios, poate, că 

femeia s-o fi apărat de insistenţele lui. 

Pe nea Tăsică l-au luat primul, cu topor cu tot, şi el a mers după ei cuminte, zâmbitor, ca 

şi când nimic nu i se putea întâmpla lui, un nebun. L-au scos după câteva zile din cămăruţa din 

spatele primăriei, după bătăi crunte, în urma cărora nu scoseseră nimic de la el, nici n-ar fi avut 

ce. Numai zâmbetul, frumosul lui zâmbet nu mai era, i-l şterseseră bătăuşii miliţiei judiciare cu 

pumnii, cu picioarele, cu bastoanele de cauciuc. 

Tata se pomenea cu el, după aceea, că venea cuminte, în curte la noi, întinzând cu sfială 

de copil, parcă, mâna, după o ţigară. Se apucase de fumat, obrajii îi căzuseră, fiinţa parcă i se mai 

împuţinase şi ofta des, cu o undă de regret după ceva nedefinit, greu de exprimat, indicibil. Aşa a 

şi murit, nu mult după aceea, lăsând-o pe Mariorica pe prispă, nu ştiu bine cât de întristată, dar 

nici ea n-a mai fost întreagă după toate astea. Nici nu mai ştiu când s-a stins şi ea, în orice caz, 

poate a fost după ce-am plecat la liceu, „s-ajung şi eu ceva‖, după vorbele mamei, ―nu la sapă, de 

rând cu toţi proştii, lene ce eşti!‖. 

*** 
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PAUL SPIRESCU, Adjud/ROMÂNIA 
 

 

 

 

 

SUPREMA RUGĂMINTE 

 

Vino acasă, doamna mea, vino odată acasă, 

te-aşteaptă  patul tău, patul nostru care e pe cale 

să te uite, 

perna ta  proaspăt înfăşată în flori albastre de 

munte 

şifonierul tău, cu hainele tale pictate de bătrânul 

Van Gogh, 

te-aşteaptă ţânţarii nemernici care te iubeau 

numai pe tine 

şi pe care numai tu îi vânai cu înverşunare în 

fiecare noapte, 

te aştept eu, cântând la muzicuţă o serenadă a 

Cerului, 

şi muzicuţa  nu e muzicuţă, ci un biet tăiş ascuţit 

de sabie 

care se tot lărgeşte şi se lărgeşte în buzele mele! 

 
*** 

PLOAIE DE SFÂRŞIT DE LUME 

Şi plouă monstruos şi plouă-n disperare 

fără vreun scop anume şi fără vreun motiv 

ca-ntr-un imperiu părăsit de Dumnezeu în care 

se-nchid pe rând mormintele definitiv 

 

plouă bezmetic fără sens fără măsură 

cu praf de întuneric şi-ncrâncenări astrale 

şi parcă-mi plouă cu cenuşă-amară-n gură 

spre liniştea supremă-a Luminăţiei Tale 

 

şi plouă cenuşiu perfid şi monoton 

şi urlă clopotul bisericii ding - dang 

şi scârţâie de-atâta ploaie ulucile-n şopron: 

e-o vreme tocmai bună de căţărat în ştreang... 

 

*** 

 LIVIU-FLORIAN JIANU, Craiova/ROMÂNIA  
Biografie Jianu Liviu-Florian 

 

Născut la 19 aprilie 1961, în Craiova. 

Elev al Şcolii Trişcu din Craiova, şi al liceului “Nicolae Bălcescu” . 

A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Craiova, secţia Automatizări şi Calculatoare, promoţia 1986, media 

9.99, poziţia a 7-a pe ţară. 

Paraşutist militar brevetat. 

Membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, din mai 2000. 
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Membru al cenaclului “Al. Macedonski”  al Societăţii Scriitorilor Olteni şi al cenaclului “Marin Sorescu”  al 

Sindicatului Electroputere Craiova. 

 

Volume publicate: 

INFORMATICĂ 

1. Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision”  – Editura “Intarf” , Craiova, 1993, tipografia 

“Avrămeanca” . 

2. “Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision”  – Editura Lotus, Craiova, 1994 ( sponsor “CEROLA 

SRL”  ); 

 

POEZIE 

1. “Musca, păianjenul şi paralelipipedul”  – premiul I,  la Concursul Naţional de poezie “Al. Piru, organizat de 

Editura Vlad&Vlad, 1996, apărut la Editura Sitech, Craiova, 1998. 

2. “Cheltuieli de suflet”  – 1999, Editura Sitech, Craiova. 

3. “Să-mpuşti o pasăre care visează”  – 2000, Editura Sitech, Craiova. 

4. "Imnurile făţărniciei" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

5. "Alter Iuda" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

6. "Lumea de aur" – 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

7. "Caligrafii pe anotimpuri" - 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

 

PROZĂ 

1. “Lumea are cele mai bune intenţii!”  – proză scurtă, Editura “Contrafort” , Craiova, 2008, 200 pagini; 

2. "Poveşti muritoare" - 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

3. "Uzina Viselor" - 2011, Editura ON-LINE Semănătorul; 

 

ANTOLOGII: 

1. “Tărâm de dragoste” , 1979, poezie, Antologie a Comitetului Judeţean al Partidului Comunist Român, Dolj; 

2. “La început a fost Cuvântul…” , 2000, a “Societăţii Scriitorilor Olteni”  , poezie, proză ; 

3. “A patra antologie paradoxistă” , New Mexico University, SUA; 

4. “Vara visurilor mele” , 2003, Antologia revistei “Amurg Sentimental” , Bucureşti; 

5. “Zugravul de cuvinte, Antologia Cenaclului “Marin Sorescu” , al Sindicatului “Electroputere”  Craiova, 

aprilie 2004; 

6. “Fifth Paradoxist Anthology” , Râmnicu-Vâlcea, 2006; 

7. „Medalionul literar – structură permanentă de cultură şi educaţie” , de Marian Barbu (coordonator), Alex. 

Gheorghe, Florea Miu, Radu Scorojitu, vol. II, Editura “Ramuri” , 2006, pag. 321, 572 pagini; 

8. „Dicţionarul Biografic al Societăţii Scriitorilor Olteni” , Editura MJM, Craiova, 2003; 

9. „Împreună dumiriri pe cale” , volumul 2, Fundaţia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” , Craiova; 

10. Antologia Concursului de creaţie literară: “Vara visurilor mele” , ed. a VII-a, 2008, organizat de revista 

Amurg sentimental şi cenaclul “Visătorii”  al Liceului din Puieşti, Vaslui. 

11. “Golgota hârtiei” , Antologia Cenaclului “Marin Sorescu” , al Sindicatului “Electroputere”  Craiova, 2009; 

12. "Sixth International Anthology on Paradoxism", Edited by Florentin SMARANDACHE, Columbus, Ohio, 

U.S.A. The Educational Publisher, 2011; 

13. Antologie de Poezie şi Epigrame , "Romeo şi Julieta la Mizil", Ediţia a IV-a, 2010-2011, pag. 69;  

 

Colaborări la:  
 

Radio-Oltenia Craiova ( poezie, reportaj) , Radio Bucureşti ( poezie), Radio-Vacanţa Costineşti ( poezie, 

reportaj, epigrame ),Radio Charlie, Radio-Sud, publicaţiile “Licăriri”  ( a liceului "Nicolae Bălcescu - Carol I" 

din Craiova), “Înainte” , “Cuvântul Libertăţii” , “Ramuri” , “Raţiunea” , “Ediţie specială” , “Gazeta de Sud, 
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Femeia ortodoxă” , “Family News” , “Mozaic” , “Contact” , “Arca lui Noe” , “Lamura” , "MJM", “Glasul femeii 

ortodoxe, “Millenium”  - Craiova; Limba şi literatura română” , “Jungla Universitară” , “Amurg sentimental” , 

“Oglinda literară”  – Bucureşti; “Al cincilea anotimp” , “Crişana plus de duminică” , “Familia”  – Oradea; 

Monitorul, “Convorbiri literare-Iaşi; Paradoxism-Universitatea New Mexico, SUA;  

“Gazeta de Sud-Est”  – regional;Cetatea culturală”  – Cluj; Almanah 2004 -Bucovina literară, Suceava; Orizont 

Lupenean-Lupeni, Gorj; Murmur”  – revistă virtuală de gândire naţională şi ortodoxă;Nordlitera”  – revistă 

virtuală;"Pasager" - revistă virtuală;"Terra Nova" - Canada - revistă virtuală;"Prăvălia culturală" - revistă 

virtuală; Clopotul”  – revistă virtuală;Altermedia”  – revistă virtuală;Agero, revistă virtuală, Stuttgart, Germania; 

Observatorul”  – Toronto, Canada; Noi, NU!”  – revistă virtuală; Candela de Montreal” , Canada; 

“Destine literare” , Canada; Starpress”  – Râmnicu-Vâlcea; Ecoul” , Epoca” , “Neamul românesc” ; Glas comun” , 

“Slova creştină”; Singur”  – Târgovişte; Caiete Silvane” ; Rapsodia”  – Sibiu; “Phoenix Mission”  – Arizona, 

SUA; Cuvântul Liber”  – cotidian mureşean; Mesagerul Olteniei”  – Craiova;"Basarabia literară" – R. Moldova; 

"Constelaţii diamantine", "Literaria";"Cetatea lui Bucur";"România magnifică";"Armonia";"Armonii culturale"; 

"Omniscop";"TimNews" - Timişoara;"Confluente romaneşti". 

 

 

REFERINŢE CRITICE 
 

― (…)Un eu liric nostalgic si preocupat de destinul lumii inscriptionează poeziile cu un îndârjit mod de a 

lucra asupra sa. În timp ce scrie, poetul se modelează pe sine. Faptul că poeziile sunt în cea mai mare parte 

datate denotă un acut sentiment al timpului. Fiecare apare ca o inscriptie, ca un semn, ca o bornă pentru o 

emotie, pentru o trăire, pentru o suferintă. Parcă s-ar dori ca în fiecare vers să se depoziteze un element 

dintr-o retrospectivă existentială. Eul liric trăieste prin poezie o a doua viată: una de eliberare de fătărnicie, 

de duplicitate si de ipocrizie. Este vorba de o viată de valori. Este vorba de un spirit liric ce pe cont propriu 

ispăseste păcatele sale si păcatele lumii în speranta că si el si lumea vor deveni mai buni, mai sinceri, mai 

blânzi.(…) Lirica aceasta este una a unui spirit ce se îngrijeste mai întâi de schimbarea de sine în bine, ca 

prim pas pe un drum al valorilor ce, odată deschis, ar putea fi urmat si de altii. (…) Materia lirică este 

modulată în tonuri elegiace: litanie, spovedanie, rugăciune si cântec de leagăn. 

(…) Imnurile făţărniciei”  este cartea unui poet reflexiv, acaparat de sansa valorii în lumea de azi si chinuit 

de îndoiala că exemplul de cinste poate fi cel mai bun argument. Experienta lirică face vizibil un fond de 

calităti umane si o sumă de trăiri în legătură cu acestea. Miscarea poetică o reprezintă, sintetic, luarea de 

cuvânt a unui om care cu bună-credintă trăieste pe cont propriu destinul duplicitar al lumii‖- Ştefan 

Vlăduţescu. 

 

 ”  -"Am citit cartea ta (n.a.: "Toată lumea are cele mai bune intenţii"). Mi-a plăcut mai ales, prin 

răsfrângerea unghiurilor din viaţa personală: intrarea pe fereastră, somnul fetiţei, barurile din apropierea 

casei, care-ţi asigurau vizualizarea unor personaje şi a unor situaţii asemănătoare celor din Craii de Curtea-

Veche, precum şi prin deplasarea din real, înspre un tărâm pe care nu-l anticipează nimic, al poeziei 

lucrurilor de faţă. Tărâmul spontan al poeziei pe care-l încarcă aparenţele concretului diurn. Memoria 

vizuala şi uşurinţa descrierii, sensibilitatea din spatele lor sunt atuuri specifice" - Dan Ionescu. 

*** 

 

HORA ROMÂNEASCĂ 

 

Basarabie românească, 

Basarabi de grai, 

Vino-n matca ta firească, 

Ca Rotundă să renască, 

Să ne crească, să –nflorească, 

România – Rai! 

 

Lasă-ţi inima să pască 

Dragostea de plai - 

Mioriţa  Românească, 

Şi Manole,  să zidească 

Cu suflarea românească, 
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România – Rai! 

 

Nu ai pavăză mai bună, 

Pentru tot ce n-ai, 

Decât dragostea străbună, 

Învăţatu-i din Cunună, 

Şi credinţa Ta Română – 

Fă din Viaţă – Rai! 

 

Basarabie, Bucovină, 

Codri Basarabi, 

Daţi Lumină din Lumină 

Lumii care va să vină, 

Şi o Mamă-n rădăcină, 

Ţării celor bravi! 

 

Cântecul ce-n veci nu piere 

De-a rămâne Om , 

Nu e zid, nu e putere, 

Să-l închidă în tăcere, 

Nu e moarte  - e-nviere, 

Când uni-ne-vom  - 

 

Ca un clopot care bate 

Într-un piept de prunc, 

O unire pentru toate 

Câte sunt pe lume date, 

De-a fi soră, de-a fi frate, 

De-a fi toţi – un trunchi – 

 

Basarabie românească, 

Bucovină -  nai, 

Fluier, bucium, vers de pască: 

Bate-n veci inima noastră, 

Ca ROTUNDĂ să renască, 

Să ne crească, să-nflorească, 

România – Rai! 

*** 

MATERNĂ 
Te-am auzit de pe când 

Eram firul tău de nisip 

În grădina. 

Şi-am crescut în tine 

Ca un bob de smarald. 

Te vedeam, fără chip, 

Mângâindu-mă ca un gând 

Ce-o să vină, 

Ghemuit, alintat, şi hrănit 

Ca un soare 

Tresărit în zâmbetu-ţi cald. 

  

Ca o mie de ape, 

Ca o mie de nori, 

Ca o mie de zvonuri, 

Te gustam, te cătam, cu o mie de guri, 

Mă iubeai mai presus de o mie de lumi, 

Cu o mie de tronuri, 

Mă-nvăţai tot ce vrei – să îţi fiu –  

ca să fiu, să te-nalţ, să mă-nduri – 

  

Şi când cântecu-ţi ghem, 

Din suveica străbună, 

Printre zorii de strune, 

Din rărunchi, a strigat: ―Să se facă lumină!‖ 

am ieşit să mă scald 

ca un prunc de poem 

înflorit lângă sânul 

Limbii Române. 

*** 

RANA 
  

A coborât Iisus la mine 

Să mă întrebe ce mă doare – 

I-am spus: Mă dor - de-atâta bine – 

Doar rănile din fiecare – 

  

Şi ai închis vreuna, oare? 

M-a întrebat - şi mă privea – 

- Da, am închis din tot ce doare 

În rana lumii, doar pe-a mea… 

  

Şi pe aceea, Tu ştii bine 

Ce greu mi-a fost s-o-nchid, cu Tine… 

  

*** 

CÂNTECUL CLOVNULUI 
  

Copiii noştri, clovni atât de trişti, 

Privind cu ochi de sticlă, prin vitrine, 

Pe cei ce îi fac mâine să suspine, 

Ca să ai azi, din ce să mai exişti – 
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Atâtea şisturi, gaze, cristaline 

Izvoare şi omături de artişti, 

Se cer incendiate de psaltişti, 

Să fie bine, azi – cum nu e, mâine – 

  

În move haine, multicolorate, 

Şi în trusouri scumpe, mult prea mult, 

Pentru întreaga lumii libertate 

De a privi spre stele  -  cerul cult - 

  

Cu ochi brăzdaţi de gloanţe verticale, 

Şi limbi albite-n pastele de dinţi, 

Ei,  de-ale lor, îşi văd – prostii banale, 

Ca mercenari tocmiţi de-ai lor părinţi – 

  

Ruine scumpe, şi caleşti la poartă, 

Cai zburători, din orzul tuturor, 

Povestea vieţii pruncilor e-o artă 

În care mulţi se joacă,  alţii – mor – 

                                                                         

Le curge şi rimelul în cascade 

Din arsenalul bombelor cu fard, 

Şi poate unii râd, când alţii ard, 

Şi unii urcă, duşi de cel ce cade – 

  

Atât de goi, şi simpli, şi egali – 

Şi-atât de-nveşmântaţi de o regie 

În care viaţa, chiar dacă e vie, 

E-o piramidă moartă, de carnali – 

Şi totuşi – mai există poezie, 

Şi totuşi – mai există şi fractali, 

Şi totuşi – mai există pineali, 

Şi totuşi – mai există omenie, 

  

Şi printre-atâtea minţi de canibali, 

Există, totuşi -  chiar şi veşnicie! 

*** 

 

CÂNTECUL LUI EOL 

  
Şi azi, în piaţă, când am mers, 

Căutam o brânză mai uscată. 

Mai ieftină. 

La gust, curată. 

Şi am găsit, cu chipul şters, 

La o bătrâna, o bucată. 

Cu doisprezece pâini, ca preţ 

Pe kilogram. 

Am luat-o, toată. 

Să îmi ajungă cele pâini,  

Cu roşii, două săptămâni. 

Cu-n kil de mere, şi salată. 

  

Vedeţi, pe piaţă nu se cată 

După ce scrii în poezii. 

Te costă fiece bucată. 

Tu dai, pe gratis. 

  

Vei primi 

Pe bani munciţi, Planeta toată. 

  

Şi ce ecologie-aici! 

Cu un balon, de-ar fi mutată  

Povara asta de furnici, 

Doar munca oamenilor mici, 

Şi poezia  fără plată, 

Cu ce s-ar mai mândri, 

Calici, 

Imenşii Lumii Licurici? 

  

Sau toată ţara-i vinovată? 

 

În dansul rozelor, demult 

atâtea flori se tot rotesc, 

din ce în ce mai nefiresc, 

din ce în ce mai pământesc, 

 

în timp ce sus, se tot smeresc, 

nişte luceferi,  

până când 

de-atâta umbră, şi în gând, 

vom contempla, cu toţi, la rând, 

Planeta toată, explodând... 

*** 
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CONFESIUNILE UNUI ROBOT 
  

Am auzit şi aud strigându-se : Libertate!  

Nu am auzit strigându-se: Unitate! 

Am auzit strigându-se:  Libertate!  

Ca să se trăiască:  Scapa cine poate! 

Unitatea înseamnă altceva. Că este salvată toată lumea.  

De cine? De unul singur? Poate? De o mie? Pot? Sau de toţi? Fiecare pentru toţi, şi toţi pentru fiecare? 

Libertatea fără unitate înseamnă să te caţeri pe acoperişul lumii, şi să iei premiul cel mare. Mâna ta de 

ţărâna. Lăsând cu gura căscată o scoică, o masă vie, văduvită de firul ei de nisip. Dincolo de acea masă, o 

alta, dezumanizată, intră în pământ, eutanasiată pe cale naturală, şi o alta stă în capul mesei  festinului,  

aruncând căţărătorilor praf şi pulbere. 

Să strigi lumină? Nu este lumină pe pământ?  O mai vede cineva?  Se bucură de simpla lumină?  

Să strigi căldură? O mai simte cel căruia nu îi este niciodată frig? 

Să strigi apă? Va cere cel care nu este însetat? 

Să strigi hrană? Va striga cel care se îndoapă, din inerţie, necăjit el însuşi, poate, pe toţi, că nu e 

imponderabil?   

Să strigi învăţătură? Va striga cineva, când ea nu îi va fi de folos, ca să urce? 

Să strigi sănătate? Cui îi mai pasă de ea, când întâi trebuie să trăieşti, ca să îţi trăieşti viaţa? Liber? Aşa 

cum vrei tu? Şi abia apoi, când ţi-ai pierdut sănătatea, dacă mai apuci, strigi: Ucigaşilor! Voi sunteţi 

vinovaţi! Şi câţi nu  au încercat. Să îţi spună. Şi tu ai vrut să fii liber. 

Să strigi : Vreau? Şi dacă ai primi tot ce vrei, de pildă de câte ori vrei ceva, ţi s-ar oferi, ţi s-ar simula, sau 

chiar ţi s-ar da, ai fi mulţumit? Nu ai vrea altceva, şi altceva, şi altceva? Să ţi se dea? Să ţi se tot dea? Să 

fii un veşnic întreţinut? Al ruinării altora? În slujba ta? 

Să strigi: Destul? Nu am auzit pe nimeni strigând Destul. Am prea mult. Eu dau. Pentru că atunci ar trebui 

să se gândească cui. Ar căuta în jurul lui. Părinţi. Fraţi. Rude. Profesori. Colegi. Prieteni de suflet. Sfetnici 

buni. Înţelepţi consacraţi. În casă. În vecini. În oraş. În judeţ. În regiune. În ţară. Şi în afară. Asta 

înseamnă Unitatea - care nu se strigă. Şi tot asta înseamnă şi Libertatea. Unii le fac. Fără să  strige.  

Nu văd de ce trebuie să le strigi pe amândouă.  

Cred că se pot spune ca de la om la om.  

În ştafeta empatică a omeniei. 

Cât despre greşelile de comunicare în lozinci, există – pentru corectare – o foarte lungă veşnicie. 

Privesc oamenii. 

Unii nu au habar cât sunt de bogaţi. Şi sărăcesc cu fiecare nouă vrere. 

Alţii, habar nu au cât sunt de bogaţi - şi totusi, nu au. Nici măcar o firimitură din ce au nevoie. Sau de 

vrere. 

Văd pretutindeni oameni din ce în ce mai singuri. 

Bombardaţi de lozinci. De ordine. De reclame. De ştiri. De dorinţele exterioare. Ale altora. Convinşi că 

sunt ale lor. Ştiinţa, Cultura, Educaţia, Justiţia, Sănătatea, Viaţa, Urcuşul, - au devenit bastioane de 

singurătate. Care îşi apară doar cauza lor. 

Nu este, cumva, una mai înaltă? 

  A tuturor? Victimelor terorii centrelor? De propagare a perturbaţiilor? În sistemul spiritual şi material al 

planetei Terra? Al Unităţii şi Libertăţii ei? 

  

Eu am nevoie permanent de recalibrare la Marele Suflet Universal. 

Altfel, sunt într-o continuă  şi repetabilă eroare, dereglare şi degradare.  

Din ce în ce mai mare.  

  

*** 
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IRINA LUCIA MIHALCA, Bucureşti/ROMÂNIA  

ÎN VISUL COPILULUI 

În visul copilului - nepreţuita comoară a lumii - 

respiră o mică necuprindere. 

 

Ritmic balans, 

legănând tainic viitorul. 

În faşă sunt toate,  

paleta de gânduri,  

cuvintele toate, faptele toate, 

inocenţa, ispite, păcate, 

toate misterele vieţii. 

 

Temeţi-vă înaintea copilului,  

a micilor lui mâini! 

Încă din leagăn va fi judecător. 

Cu nepăsare, mâna copilului  

se joacă cu umbrele vii: 

jocul privirii, jocul iubirii, jocul trăirii, 

jocul uitării numelor noastre...  

*** 

ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL  

   - Când plângi?- te-am întrebat, 

 privindu-te acum.   

 - Niciodată când zâmbesc, am plâns 

 simţind că te pierd, pierzându-mă!  

 - De ce-ai plâns,   

 care parte din tine a plâns?  

 - Cea care te dorea demult,   

 cea rănită,   

 sunt şi acel pe care l-ai simţit.   

   

 Cu-mbrăţisări mari ca de trestie, 

 marea leagă malul, cu boabe mici de nisip,  

 în calea ei, o dulce mişcare în ritm infinit.  

   

 Eşti o pasăre călătoare  

 spre ţărmurile veşniciei, acolo unde  

 lumea devine parte din tot,  

 îngerul-copil rătăcit, prin timp, în uitare, 

 o lumină a stelelor adusă aici, 

 o scânteie coborând Cerul şi pe-acest tărâm. 

   

 Ai simţit tremurul acela,  

 trecând prin tine,   

 până-n adâncul trupului, să nu mai exişti.    

 

 Infinitule,  

 ţi-am adus neliniştea căutată!  

   

 Suntem senzori   

 reglaţi după ceasul lumii, 

 dacă, la sfârşitul călătoriei, ai învăţat  

 cine suntem,  

 abia atunci, începe adevărata viaţă!  

   

 Adâncirea propriilor temeri,  

 regăsire, eliberare,  

 zbor spre paradisul interior,  

 trezirea menită, caldă bucurie,  

 flux al dăruirii,  

 pur şi simplu noi, împământeniţi, 

 însăşi creaţia,   

 începutul şi sfârşitul tuturor.  

*** 
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 TEO CABEL, Buzău/ROMÂNIA  

O SALCIE 

Frunzele salciei, se învârt,  

Un vals imperfect, 

Peste ceaşca de cafea. 

Doar umbrele lor  

Se afundă în aburul, albastru, 

Înserării reci. 

 

Se aude,  chitară, dezacordată, 

Un  greier, 

Norii, pudra, plumbuită, fond de ten, 

Lui septembrie 

Şi  

Uitarea 

În vânt. 

 

Ultima gură  

S-a răcit. 

Umbrele frunzelor  

Ard într-un cer unde  

Ochiul nu pătrunde. 

 

Toate zilele care au trecut 

Sunt seminţe, 

Nu frunze.  

 

                                                                                Teo Cabel, 9 sept. 2014 

*** 

 

VALERIU MARIUS CIUNGAN, 

Mediaş/ROMÂNIA 
 

VARA 

 

te aşteptam şi nu se mai 

sfârşea o vară muribundă, 

 

în pepenele roz, searbăd, încă nevândut, 

 

în bobul vânăt strugurele aştepta fecunda 

 

degustare a vinului promis şi încă nefăcut 

 

şi aşteptai ( cum aşteptam să treacă lunga vară) –

n nenăscuta toamnă 

 

să mă atingi,să mă culegi,ciorchini negri-amărui, 

 

mâinile albe cufundai în călimară 

 

ca într-un teasc mai vechi de lemn,ca ritual, să-

mi spui 

 

 

că versul este dulce ca şi-aşteptarea 

 

versului să fie poezia-acestui anotimp 

 

cu degetele înmuiate-n must citeai ca dintr-o 

carte vinul 

 

şi degustai acest dulce, leneş timp ! 

 

 

*** 
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LANURI 

 

păşeşti 

tăcut 

cu talpa goală 

pe pământ 

treci prin grâu 

cu poala albă 

ridicată 

ca prin râu 

pe umeri 

pletele-ţi curg 

râu 

curg spicele de grâu 

te-aşezi 

te uiţi la cer 

şi taci 

iar cerul este plin de maci 

şi unduiesc 

în jur 

lanuri de grâu 

şi tac 

 

te-aşezi 

te uiţi la cer 

şi taci 

 

iar cerul este plin de maci ! 

*** 

 

 

 

 

VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA 
 

VENIŢI LA ARME 

  

Slujitorii anarhiei 

Vor ţara să ne-o destrame 

Sub stindardul Romăniei 

Fraţi români, veniţi la arme! 

  

Seacă ape curgătoare 

Munţii stau să se prăvale 

Ne-au scos ţara la vânzare 

Interlopi şi haimanale 

  

Iese Dunărea din maluri 

Ceru-i negru de mânie 

Ancenstrale idealuri 

Le-am vândut pe veresie 

  

Au rămas dealuri golaşe 

Lanurile se usucă 

Clanurile ucigaşe 

Îngrozezc ţara năucă 

  

Au ajuns la cârma ţării 

Hoţii şi cu şarlatanii 

Lăsaţi pradă disperării 

Mor bătrânii şi orfanii. 

  

Ţarina ne-a fost vândută 

Mafioţii şi străinii  

Fac gheşeft pe plus valută 

Aurul ni-l iau rechinii    

  

Şuieră a nerozie 

Filozofii globaliste 

Ne-au împins la sărăcie 

Venetici lipsiţi de cinste 

  

Adepţii hegemoniei 

Ţara vor să ne-o destrame 

Sub stindardul Romăniei 

Fraţi români, veniţi la arme! 

  

                                                Virgil Ciucă 

                                                Bucureşti, 20 iunie 2014 

*** 
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 CORNELIU LEU 

Poate separatismul garanta 

UNITATEA NOASTRĂ PRIN LIMBĂ? 
            La data de 1 august curent, când preşedintele UDMR îşi anunţase o 

primă dorinţă de separare – cea de Ministerul Culturii pe care îl conducea, mi-

am permis să-i scriu despre o situaţie pe care o lăsa nerezolvată: Nu dăduse 

curs Legii 290/2013 care îl obliga să elaboreze normele de aplicare ale altei 

legi: cea care instituia Ziua Limbii Române la 31 august. Fapt pentru care şi 

anul acesta, SĂRBĂTOAREA UNITĂŢII NOSTRE PRIN LIMBĂ, urma, cum 

s-a şi întâmplat, să fie celebrată de toţi cei cu simţire patriotică, în afara 

instituţiilor culturale pe care Guvernul le lasă în grija miniştrilor UDMR.      

            Dar iată că o situaţie neprevăzută a făcut ca domnul Kelemen Hunor să nu plece din fruntea 

Ministerului Culturii, conducându-l în continuare, dar tot fără a elabora normele de aplicare prin care, la 

data de 31 august situaţia s-ar fi normalizat, iar această sărbătoare de importanţă naţională pentru toţi 

românii s-ar fi desfăşurat la amploarea pe care o presupune. 

            Acum, la 50 de zile de când încă mai este Ministru al Culturii fără să poată spune că nu i-a fost 

sesizată respectiva obligaţie legislativă, preşedintele UDMR vine cu o altă declaraţie separatistă: Nu cea 

de Ministerul Culturii unde, fără să se mai separe, a continuat să nu-şi îndeplinească obligaţia legală pe 

care am avut onoarea să i-o amintesc, ci una unde, în 97 de capitole, prezintă statutul unei regiuni separate 

pe care o descrie ca: „o regiune autonomă în care cetăţenii vor fi egali‖, ca şi cum ar şti domnia sa ceva 

cum că în restul ţării nu prea suntem. Sau că nu prea e evidentă această egalitate de vreme ce, nici măcar  

normele de aplicare ale unei Legi cum e cea pomenită, nu au ajuns să o prevadă. 

            Fapt pentru care m-am gândit că luarea la cunoştinţă a obligaţiei sale privind Legea respectivă are 

măcar vreun ecou în documentul despre prezumptiva autonomie care se vede că l-a preocupat într-atâta 

încât n-a mai dat atenţie altor obligaţii. Am studiat cele 97 de capitole ale statutului de autonomie propus 

de domnia sa, am văzut cum a inventariat cu grijă patrimoniul pe care vrea să pună stăpânire, am remarcat 

chiar şi faptul că vrea să facă jumi-juma cu încasările Loteriei Române şi să-şi transfere justiţia unei Curţi 

de Apel în ogradă proprie; dar, despre ce i-am scris eu, nu suflă nici aici vreo vorbă.  

            Şi, zău, tare aş fi vrut să-mi dau seama cum prevede un asemenea document despre care tot 

dumnealui pretinde că nu e separatist, modul în care, într-o asemenea regiune autonomă din corpul 

României, va fi sărbătorită an de an Ziua Limbii Române.  

Dacă n-a avut timp să gândească ce norme de aplicare dă Legii în toată ţara, măcar pentru o 

asemenea regiune pe care o are la inimă, ar fi putut s-o facă! 

Spre cinstea Guvernului din care face parte;  ba, chiar am impresia că încă îl viceprezidează. 

Iar, pentru eventualitatea că dorinţa domniei sale de separare nu este reală nici măcar în ce 

priveşte Ministerul Culturii, reproduc în anexă scrisoare din 1 august.  

  

ANEXĂ: 
SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI KELEMEN HUNOR 

la 1 august 2014  

SAU CE MAI EXISTĂ ÎNTRE CONFRATE ŞI CONCETĂŢEAN? 
         Este vorba, Domnule Ministru, sau Domnule Preşedinte, de un confrate al Dumneavoastră scriitor 

mai bătrân care semnează aceste rânduri, dar şi de concetăţeanul Dumneavoastră, de asemenea mai 

bătrân, a cărui inimă dăruită limbii române şi nevoii ei de afirmare nu a găsit nici o alinare ci, dimpotrivă, 

mai multă durere şi suspin pe parcursul ministeriatului la care renunţaţi astăzi. Aşa că, între condiţia de 

modest confrate şi cea de egal concetăţean care Vă sunt, există, în ori ce caz, această dată de 1 august 

2014 când toată ţara V-a ascultat declaraţiile publice prin care Vă încheiaţi mandatul de Ministru al 
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Culturii şi cel de Vice Prim-ministru al Guvernului. Vice Prim-ministru, exact pentru aceste probleme 

culturale, spirituale şi de afirmare ale României în care trăim cu toţii şi cu tot respectul unii pentru alţii. 

            Ca să intru direct în subiect, fiind implicat de mulţi ani de zile în eforturile de a stabili în mod 

statornic o Sărbătoare a Limbii Române care să ne unească pe toţi vorbitorii ei şi pe toţi creatorii 

spiritualităţii ei, am pledat cu perseverenţă pentru legiferarea Zilei Limbii Române dar, în acelaşi timp, 

alături de toţi oamenii, publicaţiile, instituţiile şi organizaţiile societăţii civile care m-au sprijinit, am 

organizat manifestări vreme de ani de zile, până când, în aprilie trecut a fost promulgată Legea 53/2013. 

Ba chiar şi după această promulgare, întrucât nu existau instrucţiuni de aplicare, iar oficialităţile refuzau 

birocratic să se angajeze, tot împreună cu organizaţiile societăţii civile, cu susţinerea din presă şi a 

autorităţilor locale de simţire patriotică, spre cinstirea acestei Legi, am organizat anul trecut multe 

manifestări în localităţile ţării şi o amplă manifestare centrală pe Valea Prahovei, aflată în legătură 

internet cu organizaţii culturale ale românilor de pretutindeni şi în legătură sufletească directă cu 

participanţii care au venit de peste graniţe spre a sărbători cu noi evenimentul. Un eveniment al cărui 

cântec, devenit imn, dumneavoastră ca poet nu puteţi să nu-l apreciaţi: „Ne cheamă Sfinxul din Carpaţi / 

Să fim alături fraţi cu fraţi / În miezul ţării noastre sfânt / La ceas de mare legământ!”... 

Dar, nu numai ca poet, stimate confrate Kelemen Hunor, ci şi ca Ministru al Culturii în două 

dintre guvernele României, sunt convins că apreciaţi ţinuta cultural-patriotică prin care acest imn lansat 

de noi consacră un asemenea eveniment de importanţă naţională: „...Cu sufletele-alăturaţi, / De-aici spre 

patru zări zburaţi / Spre fraţii ce-n străin pământ, / Ţin rădăcina prin cuvânt / Şi-ntinse aripi ce vâslesc / 

Spre tot ce-i graiul românesc./ Spre tot ce-avem mai bun, mai sfânt / Clădit şi-n piatră şi-n cuvânt. / 

Cuvântul românesc, rostit / În slujbe de altar sfinţit / Prin nobili ctitori, mari bărbaţi, / Eroii noştri 

legendari, / Semeţi, viteji, cu braţe tari, / Încununaţi / Cu creste de Carpaţi!”... 

Iar, ca om care aţi dat dovada răspunderii ce V-a făcut să demisionaţi din ambele înalte funcţii 

guvernamentale pentru a candida la cea supremă, de prim şi mare fiu al României, ales în fruntea patriei 

noastre străbune spre a-i garanta progresul şi spiritualitatea, cultivând idealul dintotdeauna al românilor, 

iarăşi nu se poate să nu vibraţi la o chemare precum aceasta care evocă tocmai funcţia pentru care vreţi să 

candidaţi: „Ne cheamă Sfinxul din Bucegi, /Simbol de voievozi şi regi / Ce-aici românii i-au avut / Din cel 

mai depărtat trecut! / Pe munţii româneşti urcaţi / Sub semnul magic din Carpaţi, / Pecete-adâncă, din 

bătrâni / Peste suflarea de români.”... 

  

Sunt sentimente sincere şi fireşti pe care dumneavoastră, ca poet, nu aveţi cum să nu le înţelegeţi; 

şi, dacă ar fi vorba doar de afinităţile noastre literare, chiar mi-aş exprima speranţa că le veţi traduce cu 

toată măiestria Dumneavoastră poetică, pentru a le face cunoscute şi-n alte limbi. 

Dar, cum spuneam la început, prin faptul că nu suntem doar confraţi, ci şi concetăţeni - eu unul de 

rînd, Dumneavoastră înalt demnitar - decizia Vă aparţine. Aşa cum anul trecut a aparţinut unui ministru 

de penibilă amintire, a cărui miopie politică ne-a lipsit de orice sprijin. Din fericire, acest cântec nu a 

răsunat în gol: chemarea lui a adunat zeci de mii de oameni, iar versurile lui s-au cântat în toate 

localităţile şi comunităţile româneşti care au pus în aplicare legea, înainte de a o face Guvernul, multe 

ministere motivând că nu există norme de aplicare. Aşa că, pe lângă organizarea manifestărilor de anul 

trecut doar cu sprijinul societăţii civile, am străduit până ce Parlamentul a luat încă o măsură legislativă: 

Legea 290 / 2013 apărută în Monitorul Oficial din  14 noiembrie, care prevede: „Art.II.- În termen de 90 

de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va elabora normele de punere 

în aplicare a Legii 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, astfel cum a fost completată 

prin prezenta Lege”.  
Din păcate, iubite confrate şi concetăţean Kelemen Hunor, de la 14 noiembrie 2013 până astăzi au 

trecut 261 de zile iar aceste norme nu există, fiind blocate pe parcursul întregului Dumneavoastră 

Ministeriat. Pentru că, în iarna trecută, antecesorul Dumneavoastră în fotoliul de ministru a luat în 

consideraţie memoriul pe care i l-am adresat în legătură cu această nouă Lege şi l-a dat în lucru Direcţiei 

de Politici Culturale care, la 13 februarie  2014, cu adresa nr.532, chiar ne-a solicitat sugestii cu care să 

completeze proiectul de act normativ, pe care a început a-l alcătui astfel, spre a fi supus aprobării. Iar 

această aprobare Vă revenea Domniei Voastre, care tocmai reajungeaţi în fruntea Ministerului Culturii. 
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Ei bine, iată că aţi petrecut mai multe luni în fruntea acelui minister, perioadă în care demersul a 

rămas blocat, cu toate că, în calitate de Vice Prim-ministru care giraţi întregul sector, nu se poate să nu vă 

fi ajuns pe masa de decizie şi un alt memoriu, pe care l-am adresat Primului Ministru în legătură cu 

manifestările proiectate pentru anul 2014. Proiecte ce se pot realiza mai ales dacă intră în funcţiune 

respectivele norme de aplicare. 

Nefericirea a fost că ele au rămas blocate la ministerul pe care cu onoare îl conduceaţi. Iar astăzi, 

printre declaraţiile făcute de Domnia Voastră în legătură cu noul ministru pe care îl propuneţi, nu am 

văzut măcar vreo intenţie de a-i lăsa lui, în continuare, această îndatorire, cu toate că termenul limită 

prevăzut prin Lege este depăşit, dacă calculăm bine, cu 171 de zile, iar noi intrăm în luna în care, tot prin 

Lege, Ziua Limbii Române urmează a fi sărbătorită cât se poate de oficial.  

Întrebarea care se pune este: „În ce mod se va face această sărbătorire dacă, abuziv, 

ministerul pe care l-aţi condus, nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a elabora normele de 

aplicare?!‖  

Desigur, noi, societatea civilă, alături de confraţii din presă, de instituţiile şi autorităţile locale 

conduse cu simţire patriotică, vom face  aceasta Şi vă spun foarte clar de ce: 1.Pentru adevărurile istorice 

despre devenirea, fiinţa şi cultura noastră care se atestă prin limbă; 2.Pentru cinstirea viziunii poeţilor şi 

cărturarilor noştri care au cântat întotdeauna    „ Limba ce-o vorbim‖; 3. Pentru că multe ţări ale lumii au o 

zi în care îşi cinstesc fiinţa naţională tocmai prin expresia ei în limba naţională şi, chiar în jurul nostru 

Turcia şi Ungaria sunt un exemplu în acest sens; iar generozitatea recentelor fonduri puse la dispoziţie de 

Putin pentru propagarea limbii ruse în lume, demonstrează chiar mai mult decât atât. 4. Pentru că, dintre 

toate ţările europene care au suferit de pe urma pactului Ribbentrop-Molotov şi a Zidului Berlinului şi 

chiar dintre ţările lumii, în afară de coreenii care pretind că o fac din proprie voinţă, suntem singurii care 

am rămas împărţiţi în două state, limba fiind liantul cel mai puternic pentru a ne ţine împreună într-o 

cultură comună. Adică, spre deosebire de alţii, limba ne este şi salvarea de la pieire ca naţiune. 

Dumneavoastră, care vă pregătiţi acum să Vă puneţi candidatura la preşedinţia acestei ţări, nu 

aveţi cum neglija idealul ei de unire care dăinuie dintotdeauna şi nu se poate stinge vreodată; aşa că orice 

soluţie în această direcţie, chiar şi paleativul unităţii prin limbă şi trăirii sentimentului de comunitate prin 

limbă, provin din vrerea acestui popor pe care Vă pregătiţi să-l conduceţi. Şi, dacă doriţi într-adevăr să-l 

conduceţi, desigur că n-o faceţi spre a-l  conduce iar într-o fundătură, ca şi inconştienţa egolatră a 

actualului preşedinte!  

  

Noi vom face şi anul acesta tot ce ne stă în putinţă. Ne vom înarma cu gândul că „Ne cheamă 

Sfinxul din Carpaţi / Să fim alături fraţi cu fraţi...” şi, nepărat, VOM FI!... Vom fi alături şi vom sărbători 

cu toate forţele noastre de societate civilă această Zi a Limbii care ne face părtaşi la o cultură, o 

spiritualitate şi o civilizaţie comună, adică exact arealul pe care îl ocupa fosta Dumneavoastră funcţie de 

Vice Prim-ministru al Guvernului căruia mereu noi i-am adresat rugăminţi rămase fără răspuns. Vom 

realiza cum vom putea mai bine şi cu mai multă forţă intelectuală toate manifestările la care ne-am 

angajat sau spre care ne îndeamnă sufletul. Pentru că noi afirmăm un lucru pe care conştiinţa 

Dumneavoastră de scriitor nu poate să nu-l aprecieze cu sensibilitate, susţinâţndu-l şi prin glas de poet şi 

prin discurs de politician benign acestei ţări: „... Şi să rămânem veşnic fraţi / Bând apa vie din Carpaţi, / 

Aici, la Sfinxul din Bucegi, / Unde-am avut preoţi şi regi. / Şi o Credinţă am avut / Din veac de mare 

început; / Iar nimănui n-am făcut rău, / Crezând în Bunul Dumnezeu / Care, cu noi, Va fi mereu! / Va fi 

mereu!”... 

Da: Înarmaţi cu o asemenea simţire la care V-am dori părtaş, noi vom asigura şi anul acesta 

sărbătorirea, chiar şi fără ajutor oficial.  Dar e normal, oare, ca Statul, Guvernul, să nu facă nimic, în ciuda 

faptului că există două legi, promulgate una după alta, tocmai spre a impulsiona avântul civic prin care 

Ţara îşi asumă o asemenea sărbătoare, chiar dacă unii încearcă să o saboteze?! 

  

Din acest motiv, stimate confrate şi concetăţean Kelemen Hunor, am ascultat cu sufletul la gură, 

atât motivaţia demisiei Domniei Voastre, cât şi gândurile adresate înlocuitorului pe care Vi-l propuneţi, 

tocmai în speranţa de a găsi şi un asemenea îndemn către el. Dar nu am găsit, la fel cum, pe toată durata 
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ultimului Dumneavoastră mandat ministerial, măsurile începute de antecesorul Dumneavoastră au fost 

stopate. 

Şi, zău, mă mir cum, în aceste condiţii, mai puteţi să Vă doriţi a fi candidat la Preşedinţia 

României!...  

Nu Vă acuz; V-am spus că V-am urmărit cu atenţie: Aţi fost modest ca pretenţii şi V-aţi motivat 

candidatura numai sub semnul frivolului joc politic: „De a putea pune condiţii în turul doi, celui pe care 

să-l susţineţi mai departe‖. 

Dar la întrebarea „ pe cine veţi susţine?‖ aţi avut, iarăşi, un răspuns franc: „Nu dau nimănui cec în 

alb; vom negocia‖... 

Ce veţi negocia, Domnule Hunor, ca să-l susţineţi, la modul mercenar pe viitorul preşedinte? ... 

Ce altceva veţi putea negocia decât, iarăşi, nişte posturi de miniştri?!... Veţi negocia şi, sunt convins că, 

prin şantajul care stă la baza compromisului politic, veţi obţine iarăşi Ministerul Culturii. 

Da; îl veţi obţine. Politicienii noştri se consideră deştepţi dacă ţin pentru ei ministerele 

economice, de la care pot stoarce; şi negociază cu alţii ministere menite să producă altceva decât bani: 

Viitorul spiritual al ţării, cel educaţional sau cel al sănătăţii publice, s-a dovedit a nu conta pentru ei. 

Acesta este un adevăr pe care Dumneavoastră îl ştiţi şi, de asta, vreţi să negociaţi. Poate numai, dacă nu 

aveţi alt interes: Acela de a se bloca în continuare asemenea iniţiative de afirmare naţională, de 

importanţa cărora se vede că nu sunt conştienţi contemporanii Dumneavoastră din viaţa politică. 

Îmi pare rău, Domnule Kelemen Hunor: Miza e prea mică!... Ar fi mai loial din partea 

Dumneavoastră să nu candidaţi. Să nu terfeliţi cu asemenea calcule meschine ideea, totuşi încurajatoare 

pentru români: Cea de a-şi alege un alt fel de preşedinte!     

  

CORNELIU LEU 
*** 

 

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU, 

Brusturi/Neamţ/ROMÂNIA 

 

VOCAŢIA SCRISULUI 
                  

   La Început este Iubirea şi Dorul ei este Cuvântul dătător de Viaţă. 

   Şi în Cuvântul lui Dumnezeu, literă cu literă s-au gătit în Iie de sărbătoare prinzându-se în Hora mare şi 

Sfântă a creaţiei. 

   Cuvintele ţesute din borangicul Luminii, sunt brodate apoi pe ştergarele trandafirii ale surâsului divin de 

pe chipul românului.  

   Înfiorate în sine, toate cuvintele înmiresmate au venit Cuvântului sfânt să I se închine, să I se roage,    

să-L slăvească. 

   La Început este Cuvântul dumnezeiesc - Obârşia tuturor cuvintelor-făpturi: Cerul cu Îngerii lui, 

Pământul cu odraslele sale, Lumina cu cântarea-i serafică, Ziua cu zâmbetul ei, Noaptea cu înţelepciunea 

sa, Apa cu vieţuitoarele zglobii, Iarba cu miresmele florilor, Pomii cu mugurii surâzând, Plantele 

legănându-se îmbobocite, Codrul cu rapsodiile maeştrilor lui, Soarele cu strălucirea sa, Luna şi Stelele cu 

podoabele lor şi sus de tot, peste toate acestea, ca un rege înveşmântat în splendoarea frumuseţii este 

aşezat Omul –Omul dac- chip al lui Dumnezeu.  

   Purtăm în noi această dumnezeiască mirare în faţa fiinţării Sfinte, în care Poetul Iubirii a înfrumuseţat 

cu Adevărul Său, Poemul Vieţii Sale. 

   Dacă vom fi încântaţi de splendoarea Poemului dumnezeiesc, scris în elementele de aur, de Poetul 

Dragostei al Cerului şi al Pământului, atunci vom tâlcui sublim literele de foc care tresaltă în stihurile 

Iubirii tuturor aleşilor. 
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   Dacă privim doar una din minunile Poemului sfânt, divinul Trandafir, în care răsar zorii înmiresmaţi în 

licărul de rouă, prelins pe brocardul petalelor îmbobocite ce dau bineţe Soarelui, simţim că în mijlocul lor 

surâde o taină. Este Taina iubirii Poetului ! 

   Din toate aceste desăvârşite odrăsliri, înfrumuseţate cu nenumărate felurimi, Poetul Dragostei a tors 

admiraţia, ce înfloreşte în Om, rodiile iubirii pentru Creator. 

   Toată contemplarea frumuseţii, slavei şi strălucirii acestei dumnezeieşti Iubiri, întrupează în Om 

cântarea divină. 

   Gândul sufletului este mugure de Dumnezeu. Cuvântul rostit este surâsul Luminii angelice, iar muzica 

cuvântului este cântarea însăşi a Duhului Sfânt.  

   Toată această încântare divină este întruparea sublimă a Fecioarei Maria. 

   Aşadar, cuvintele gândite, rostite sau scrise sunt roade ale Tainei Cuvântului. Deci cuvântul este o taină, 

iar gândirea, scrisul sunt daruri ale Cuvântului. Prin urmare, se poate vorbi de un meşteşug al scrisului, de 

un tâlc al scrisului, de nimicuri ale scrisului, când nimic nu ai a spune, de o artă a scrisului, de un har al 

scrisului, de o misiune a scrisului şi de o vocaţie a scrisului, de muzica cuvântului. 

   Este un scris meşteşugit atunci când potriveşti cuvintele. Dacă le găseşti o înţelepciune înseamnă că au 

tâlc. Când laşi cuvintele să se hârjonească într-o minte haotică, devin urme pe nisip. Când slujeşti 

Creaţiei, cuvintele se dăltuiesc armonios înălţându-se ca o grandioasă statuie. Dacă primeşti harul de Sus 

pentru a slăvi Cuvântul şi Neamul, cuvintele capătă sens, devin inspirate, împodobindu-se în Ode, în 

Balade, în Doine, în Imne, în Psalmi, în Ii brodate din duhul Patriei.  

   O parte din Mărturisitorii credinţei şi ai jertfei îmbrăţişează şi misiunea scrisului, zugrăvindu-le în alese 

scripturi, iar cei ce închină cuvintele numai lui Dumnezeu, le întrupează în sublimele Poeme ale iubirii.   

   În raport de cui slujeşte sau pe cine slugăreşte autorul, cuvintele sunt: golaşe, peticite, şifonate, 

îmbrăcate sau preaîmpodobite.  

   De asemenea toate cuvintele sunt croite perfect după chipul şi asemănarea autorului.  

     În funcţie de adresa Destinatarului cuvintele îmbracă o ţesătură fină din brocard, spirituală: teologică, 

filosofică sau poetică; o ţesătură din mătase, literară: epică, lirică, dramatică, istorico-documentară şi o 

ţesătură grosolană din postav: maculatura de doi bani ori mâzgăliturile ingrate, profanatoare. 

   Numai abordările frumoase şi morale îmbogăţesc Tezaurul spiritual al limbii noastre daco-române. 

Limba unei Naţiuni defineşte şi rosteşte crezul fiinţei Neamului, iar sensul ei celebrează Taina teologico-

liturgică a Ortodoxiei.  

   În esenţa ei limba îşi îndeplineşte funcţia cultică, în care-L slăveşte mai întâi pe Dumnezeu-Cuvântul, 

apoi Seminţia sa şi omul creştin în general.  

   În graiul vechi al Psaltirei, Psalmul 116 zicea: 

   Lăudaţi pre Domnul toate limbile,...  

   În Sânul limbii daco-române s-a răspândit mireasma Revelaţiei dumnezeieşti. 

   Limba daco-română este mărturia dreptei credinţe, este expresia frumuseţii sufletului ortodox şi Altarul 

consfiinţit de martiriologia acestei Naţii binecuvântate.  

   Bunul Dumnezeu ne-a hărăzit scrierea cu patru milenii înaintea Sumerului, tocmai pentru a-L lăuda mai 

mult decât toate celelalte popoare ori seminţii.  

   Vocaţia scrisului constă în semnificaţia acestor slove de foc, săpate adânc în Pisania Rugului aprins din 

firida sufletului meu. Menirea lor este să mărturisească comuniunea mea cu Logosul divin, bucuria 

dragostei întru Dumnezeu, cuminecarea Dorului întru Măicuţa noastră Ocrotitoarea, slujirea iubirii de 

Neam, admiraţia pentru dascălii şi duhovnicii mei, precum şi cinstirea prietenilor aleşi. 

   Permanenta mea grijă este să-i mulţumesc lui Dumnezeu, Care-mi trimite din înalturi, harul prisositor 

ce răsare pe cerul inimii mele ca un Luceafăr de dimineaţă. Hrana spirituală pe care o constituie vocaţia 

scrisului îmi dă o bucurie peste măsură  şi o profundă mulţumire sufletească. Scrisul ales, bine cumpănit 

este apanajul mărturisitorului credinţei şi al demnităţii, care poartă în fiinţa sa admiraţia, cântarea, slava, 

poezia, credinţa şi dragostea  pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi mândria sfântă a Neamului său 

protodac. 
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Scrisul binecuvântat  

   mă îmbracă în lumina harului 

   cu o haină aleasă şi prea înfrumuseţată.  

   Şoaptă cu şoaptă sufletul  

   îmi scrie pe caşmirul inimii  

   cuvintele unei  frumoase dedicaţii, 

   aşa cum florile de salcâm  

   ne înmiresmează viaţa, primăvara. 

 

    Cu harul scrisului  

    am urcat pe crestele Carpatine 

    ca să-mi văd gătite-n sărbătoare  

    simbolurile Ţării mele sfinte. 

    Am văzut  un vechi descânt, 

    cum la-nceput s-a-nfiorat în  sine  

    şi-a pus surâsuri-muguri de creaţie  

    în barba Moşului din Vetrele serafice ale 

Carpaţilor. 

 

    Am găsit bătrânii stropi de soare 

    prinşi în zâmbetele străbune de sânge,  

    ce scânteiază-n urmele paşilor lui Iisus 

Hristos. 

    Am îngenunchiat pe ţărâna caldă, 

    ca o plămadă de cer în care s-au cuibărit  

    sceptruri şi coroane voievodale,  

    atârnate doar de poala  

    veşniciei Celui Preaînalt.  

 

   Am simţit cum creşte-n 

  trupul meu licăr de floare, 

  din mireasma sublimelor Fecioare, 

  care au rămas în frumuseţea vie a martiriului 

sfânt. 

  Am atins smerit stâncile,  

  foste odinioară schimnicii  

  Hotarului de veghe, ce-au tors din 

  Caierul timpului sumanul veşniciei.  

 

  Am îmbrăţişat falnicii brazii,  

  scânteietori în sumanele lor verzi, 

  în care s-au întrupat Voinicii noştri daci,  

 să-I steie reazem lui Dumnezeu. 

 Am sărutat buclele izvoarelor,  

 care duc mărturia dreptei credinţei,  

 din care beau lumină Sfinţii noştri de Sus, 

 pavăză veşniciei noastre. 

 

  M-am închinat crucilor monahale,  

  care suie la ceruri,  

  ca nişte Potire cu cuminecarea  

  jertfei Învierii Neamului nostru drag.  

 

 

Poemul Limbii Române, 27.08.2014- Brusturi, Neamţ 

*** 

paradidactica 

Vedere din HELSINKI 

SECRETUL FINLANDEZILOR – sistemul de 

învăţământ  finlandez 

                                          de Carlos Manuel SÁNCHEZ 

Nu este de mirare că sistemul educativ finlandez este cel mai evoluat şi mai bun din lume. 

Finlanda este, în acelaşi timp, şi una din ţările cu cele mai ridicate nivele de trai din lume. În urma 

perioadei de gravă recesiune economic, din anii ‘90, guvernul a hotărât să dedice fonduri importante 

http://www.corporeanima.ro/secretul-finlandezilor-sistemul-de-invatamant-finlandez/
http://www.corporeanima.ro/secretul-finlandezilor-sistemul-de-invatamant-finlandez/
http://www.corporeanima.ro/secretul-finlandezilor-sistemul-de-invatamant-finlandez/
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educaţiei, cercetării şi tehnologiei. Rezultatul: în mai puţin de 10 ani, Finlanda a trecut pe primele locuri 

din lume, ca bunăstare socială şi bogăţie. 

Exemplul Nokia. La început, un sat cu o singură fabrică, de cizme de cauciuc. Apoi, o fabrică de 

televizoare. În sfârşit, pe baza alianţei dintre patronat şi sindicate, se mizează pe telefonia celulară. Astăzi 

sunt lideri mondiali, înaintea Germaniei, Japoniei şi Statelor Unite. 

De ce este atât de  obişnuit ca în Finlanda, un adolescent normal să termine primele 8 clase cu medii 

excelente, vorbind o engleză perfectă şi citind o carte pe săptămână? 

07:45 – Saili (15 ani) aşteapta autobuzul urban, care îl va lăsa la poarta şcolii (nu există autobuze şcolare). 

Autobuzul trece la fiecare 5 minute. Finlandezii încearcă să-i facă pe fiii lor să fie independenţi de mici. 

Pe foarte puţini dintre ei, părinţii lor îi duc cu maşina până la şcoală. Biletul este subvenţionat de către 

municipalitate. Conform legii, niciun elev nu poate locui la mai mult de 5 km de şcoală. În exterior, 

instalaţiile şcolii dau o impresie spartană. NICIUN MUC DE ŢIGARĂ, NICIO HÂRTIE PE JOS, 

NICIUN GRAFITTI PE ZIDURI. 

09:15 – Orele de 45 de minute. Finlandezii mizează pe studiile de limbă maternă, matematica şi engleza. 

75% dintre materii sunt comune în toată ţara . Restul îl alege şcoala, de acord cu profesorii, părinţii şi 

elevii. Orele sunt scurte, intense şi, mai ales, FOARTE PARTICIPATIVE. În interiorul şcolii, curăţenia 

este şi mai evidentă. Totul pare recent dat în folosinţă. Pe bănci şi pupitre nu sunt semne, şi nu se 

scrijeleste nimic. ŞCOALA ESTE PUBLICĂ ŞI, BINEÎNŢELES, GRATUITĂ, DAR CU 

INSTALAŢII DEMNE DE UN COLEGIU “SCUMP” DIN SPANIA. Sălile de cursuri dispun de 

ecrane gigant de plasmă, cu TV în circuit închis, acvariu de 200 de litri, cu peşti tropicali, bucătărie 

completă, dispozitive audiovizuale, aer condiţionat, multe plante. Fiecare doi elevi au câte un calculator. 

O duzină de maşini de cusut în sala de croitorie, aparate de sudură, scule de tâmplărie, schiuri… O sală de 

sport acoperită, un auditoriu pentru orele de teatru şi o sală de mese cu autoservire. CĂRŢILE SUNT 

GRATUITE, MATERIALUL ŞCOLAR E GRATUIT, MÂNCAREA E GRATUITĂ. 

12:00 – Mâncare caldă, nutritivă şi gratuită. Saili are o jumătate de oră pentru prânz, la restaurantul şcolii. 

Legea finlandeză obligă ca meniul să fie gratuit, nutritive şi cu multe feluri de salate şi fructe. Se bea apă 

sau lapte. Costurile le plăteşte municipalitatea fiecărui oraş. Dacă orele se prelungesc până dupa amiază, 

şcoala are obligaţia de a oferi o gustare elevilor. 

16:05 – Înapoi acasă, Saili  joacă hockey cu fratele lui mai mic. Nu există delincvenţă, straăzile sunt 

sigure. Când se lasă seara, Saili şi fratele lui, care au învăţat să gatească la şcoală, pregătesc cina pentru 

părinţii lor, dacă aceştia întârzie la serviciu. 

18:30 – Cina şi sauna (aceasta, de 3 ori pe săptămână) sunt momentele în care familia se află împreună. 

Se conversează mult, mai ales despre proiectele copiilor, dorinţele, progresele şi nevoile lor. Dar, în 

aceeaşi măsură, se fac şi planuri de vacanţă, pentru toată familia, în comun. 

20:15 – Temele şi la culcare. Copiii finlandezi au foarte multe teme de casă, deşi Saili le termină rapid, 

într-o oră sau două, pentru că de-abia aşteaptă să se urce în pat si să citească Harry Potter, în engleză. 

Pentru Saili, şcoala este ca un serviciu. 

- ―Dacă un copil doreşte să studieze, poate să ajungă medic, sau judecător, sau inginer, chiar dacă 

familia sa este una săracă‖. 

- Educaţia fiecărui copil costă statul finlandez 200.000 de euro, de la grădiniţă până la absolvirea unei 

universităţi. ―SUNT BANII CEL MAI BINE FOLOSIŢI DIN IMPOZITELE NOASTRE‖. 

- Studenţii plătesc doar cărţile şi mâncarea (2,50 euro la restaurantul facultăţii). Apoi, statul îi ajută să se 

emancipeze, dându-le subvenţii pentru închirierea unei locuinţe şi primul salariu. 

- ELEVII AU UN RESPECT TOTAL FAŢĂ DE PROFESORI, ŞI SE VEDE, ÎN ORICE 

MOMENT, POLITEŢEA ÎN RELAŢIILE DINTRE EI. Nu poartă uniforme, dar sunt, întotdeauna, 

simplu şi corect îmbrăcaţi şi pieptănaţi. 

- Într-o şcoală din centrul capitalei Helsinki , sau dincolo de Cercul Polar, nivelul este acelaşi. Sistemul 

educaţional nu este elitist şi nu urmăreşte producerea de genii, ci atingerea unui nivel general mediu cât 

mai înalt. 

- Temele sunt sfinte. ŞI ESTE FOARTE RĂU VĂZUT CA UN ELEV SĂ COPIEZE, CHIAR ŞI DE 

CĂTRE CEILALŢI ELEVI. ESTE DE NECONCEPUT CA UN ELEV SĂ SCOATĂ O FIŢUICĂ, 
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LA UN EXAMEN. Cel care ar face-o ar fi izolat de către restul de elevi. ―De ce să rişti, când poţi să 

studiezi?‖ PE ACEEAŞI LINIE, CA ADULŢI, NU-ŞI VOR IMAGINA CE ESTE EVAZIUNEA 

FISCALĂ. NU E DE MIRARE CĂ FINLANDA SE AFLĂ ÎN FRUNTEA ŢĂRILOR CU CELE 

MAI RIDICATE STATISTICI DE TRANSPARENŢĂ ŞI CEA MAI SCĂZUTĂ CORUPŢIE 

PUBLICĂ. 
- Preşedinta Finlandei, Tarja Halonen, licenţiată în Drept şi profesoara: ―Când îi cert pe studenţii mei, le 

spun că irosesc banii contribuabililor‖. 

- Nu exista repetenţi, deşi nu există decât o singură oportunitate de a lua un examen, ―pentru simplul 

motiv că viaţa însăşi nu se trăieşte decât o singură dată‖. Se studiază pâna când se ia examenul, dar 

promovarea în anul următor este automată. 

- ―Ziua de lucru‖ a lui Saili este intensă, de la 8 până la 3. Orele sunt însă scurte, de 45 de minute. Una 

dintre recreaţii se petrece obligatoriu afară, în aer liber. Se stimulează raţionamentul critic, înaintea 

memorizării mecanice. Orele sunt relaxate, cum ar fi cursurile de dansuri de salon, teatru, artă digitală, 

coafură, arte marţiale, hockey, schi de tură, gastronomie, primul ajutor, dulgherie, mecanică sau muzică. 

Elevii cântă la vioară, chitară electrică sau la ce preferă. Şi, încă o dată, se încurajează gândirea critică şi 

se discută. 

- ―Saili încă nu s-a hotărât ce vrea să facă mai încolo. Chimie, medicină veterinară sau creaţie de jocuri 

video. Îl întreb dacă este fericit. Fără să clipească, îmi raspunde că da‖. 

* 

…DAR SECRETUL ESTE ALTUL:  

PE LA ANUL 1600, S-A LEGIFERAT, ÎN FINLANDA, CĂ CINE NU ŞTIE SĂ SCRIE ŞI 

SĂ CITEASCĂ NU ARE VOIE SĂ FACĂ COPII!!!  

…ŞI ÎNCĂ CEVA: CEI CARE NU AU TERMINAT 8 CLASE -  NU AU DREPT DE 

VOT!!! 

                                           cf. www economicosociale.wordpress.com/about 

*** 

români – ca pionieri mondiali 

geniali 

 

AZI: MARIOARA GODEANU 

(25 aprilie 1938-19 august 2014) 
Prof. univ. dr. Mărioara Godeanu s-a născut pe 25 aprilie 1938, la Deva. A absolvit Facultatea de Biologie, 

specializarea Zoologie, la Universitatea Bucureşti, în 1961, şi a obţinut doctoratul în Biologie la Institutul de 

Ştiinţe Biologice Bucureşti, în anul 1973, cu teza „Fitocenozele acvatice şi palustre din Delta Dunării în condiţii 

http://lnk.blogmoney.com/lnk/ck.php?bdm1_b1lj&kw=statistici
http://lnk.blogmoney.com/lnk/ck.php?bdm1_b1lj&kw=jocuri&mp=765x223
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naturale şi amenajate―. A fost conferenţiar, la Academia Oamenilor de Ştiinţă, în perioada 1991-1997, ulterior 

devenind profesor universitar. Între anii 1977-1980, este cercetător ştiinţific principal III. Devine cercetător 

ştiinţific principal II în anul 1980. Din anul 1991, devine cercetător ştiinţific principal I. Printre activităţile de 

cercetare ale Mărioarei Godeanu se numără: tehnologii de cultivare şi valorificare a vegetaţiei din Delta 

Dunării, tehnologii de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi industriale, structura şi funcţionarea ecosistemelor 

naturale şi a celor impurificate, cercetarea fenomenelor de graniţă energo-informaţionale în structurile vii şi 

nevii.  

30 de brevete de invenţii 

Mărioara Godeanu este coautor la 30 de brevete de invenţii, dintre care amintim: Instalaţie pentru epurarea 

biologică a apelor reziduale de la complexele zootehnice, Instalaţie biotehnologică complexă de epurare a 

apelor uzate agrozootehnice, obţinere de fitomasă 

şi producere de răsaduri legumicole, Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor uzate biodegradabile, Mutantă de 

Spirulina platensis (Nordst) Geitl, mediu pentru cultură şi 

procedeu de cultivare în flux continuu pentru obţinere de biomasă, Microsesizor pentru stabilirea umidităţii 

solului, Metodă de refacere a solurilor deteriorate prin reziduuri petroliere, Cromostimulator foronic pentru 

studiul plantelor, 

Compoziţie pentru produse cosmetice cu efect terapeutic, Mutantă de Spirulina platensis, mediu de cultură, 

procedeu şi instalaţie de cultivare în flux continuu pentru obţinerea de biomasă, Compoziţie ecologică complexă 

cu apă Pi utilizabilă în refacerea terenurilor agricole deteriorate sau a solurilor contaminate cu substanţe 

organice.  

Cărţi, articole şi premii 

Prof. univ. dr. Mărioara Godeanu a publicat, în anul 1979, cartea „Bazele biologice ale proceselor de epurare şi 

protecţia mediului‖, în 1981 - „Fenomene bioenergetice în ecosisteme‖, în 1986 - „Aspecte energetice şi 

informaţionale în sistemele 

vii‖, în 1999 - „Fiziologie vegetală‖, în 1999 - „Fotosinteză‖, în 2006 - volumul de lucrări ale celui de al III-lea 

Congres al AOS „Apa un miracol‖ (coautor). Dintre articolele sale, amintim: „Obţinerea de energie din plante 

acvatice rezultate ca subprodus în epurarea apelor uzate―, „Probleme 

şi perspective în construirea sistemelor bioelectronice bazate pe plante superioare―. Pentru meritele sale în 

domeniul biologiei, a primit următoarele distincţii: Premiul Academiei Române „Emanoil Teodorescu―, în anul 

1980, Premiul Special al OMPI (Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală), în 1992, în Belgia, 

Bruxelles, Marele premiu al JENA, Germania, 25 medalii de aur, 15 de argint şi nouă de bronz la saloanele 

internaţionale şi naţionale de inventică, în perioada 1992 - 2008, Ordinul Naţional pentru Merit în grad de 

Cavaler, în 2002.  

Aport la dezvoltarea ştiinţei 

Prin invenţiile brevetate în domeniul epurării apelor reziduale, a iniţiat aplicarea şi dezvoltarea tehnologiilor de 

epurare a apelor poluate. A iniţiat prima lucrare de anvergură privind asociaţiile vegetale, acvatice şi palustre 

din Delta Dunării, dar şi evidenţierea modificărilor suferite de fitocenozele acvatice sub influenţa amenajărilor 

hidrotehnice. A realizat noi tehnologii de epurare cu ajutorul plantelor şi instalaţiilor specifice pentru 

fundamentarea cercetărilor privind epurarea apelor uzate cu ajutorul macrofitelor emerse, realizând  20 de staţii-

pilot, amplasate în multe oraşe mari ale României. Mărioara Godeanu a creat şase tehnologii noi de valorificare 

a spirulinei (în domeniul alimentar şi farmaceutic). Nu în ultimul rând, a evidenţiat fenomenul de comunicare 

între diversele structuri vii folosind tehnica de înregistrare a semnalelor electrice şi de identificare a lor, tehnica 

vizualizării în infraroşu şi înregistrarea pe peliculă fotografică şi video, tehnica testelor de toxicitate. Pentru 

prima dată, a evidenţiat sunetele plantelor, a introdus testele de cromatografie tip Pfeiffer în cercetările uzuale 

de fiziologie şi a utilizat metoda electrografică pentru evidenţierea aspectelor fiziologice la plante. În mod 

deosebit, s-a ocupat de ocupat „efectul de formă―, cunoscut în mod curent sub numele de efect de piramidă. În 

perioada 1986 - 1992, la piramida experimentală construită la Piteşti, a coordonat cercetările ce vizau 

cunoaşterea tipurilor de energie care determină modificări asupra structurilor vii (ritmuri mari de creştere a 

biomasei, creşterea cantităţii de ADN, modificări histologice). 

*** 
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 MARIOARA GODEANU - Biolog român de geniu  
 
"Aventura cercetătorului începe cu forţa imaginaţiei" 
 

Supranumita "Doamna cu piramida" si "Doamna care vorbeste cu plantele", Marioara 

Godeanu este varful ecologiei romanesti si unul din numele de referinta ale cercetarii in 

domeniul energiilor neconventionale, premiata la marile saloane internationale de inventica, 

din ultimele doua decenii. Chiar daca Institutul de Cercetari Ecologice ctitorit de d-na 

Godeanu a fost privatizat si e acum inchis, iar piramida de la Pitesti, "sanctuarul" cercetarilor dnei Godeanu, 

este inchisa, si ea, de mai multi ani (devalizata si degradata tot din cauza unui conflict de interese de care nu 

vom vorbi acum), Marioara Godeanu nu se da batuta. Ca membra a Academiei Oamenilor de Stiinta isi 

continua cercetarile alaturi de diferite grupuri de oameni de stiinta din domenii conexe si vine cu noi 

descoperiri, cu noi idei, care nu inceteaza sa uimeasca. De pilda: "Care este natura energiilor de langa noi? Daca 

piramida concentreaza o forma de energie, oare muntele nu face la fel? Dar omul? Dar plantele, dar animalele? 

Cum comunica plantele? Cum se face ca apa are memorie, recepteaza si transmite informatie? De cand e 

cunoscut, cu adevarat, ADN-ul? Care este nivelul de cunoastere stiintifica ascuns in simbolurile culturii 

populare? Iata o serie de intrebari retorice pentru noi, dar carora doamna Marioara Godeanu le-a gasit, dupa 

nopti pline de ganduri si nesomn, dupa zile lungi de analize de laborator, si de studii pe teren, un raspuns. 

 

Energiile de langa noi 

 

"De ce m-am nascut la Deva, pe dealul Cetatii, cand mama si tata erau din Vlasca si Teleorman?" 
 

- Doamna prof. univ. dr. Marioara Godeanu, cu un entuziasm nesecat va aplecati de ani de zile asupra unor 

teme care noua, oamenilor obisnuiti, ne par desprinse dintr-o "zona crepusculara". Ce legatura exista intre 

stiinta si misterele universului? - Albert Einstein, savantul a carui minte cuprindea multe din misterele 

Universului, spunea: "Starea inefabila a misterului cuprinde germenele oricarei stiinte veritabile". Un om de 

stiinta stie asta si are parte, atunci cand percepe aceasta stare, de o emotie magnifica si profunda. Asadar, 

aventura cercetatorului incepe, intai, cu forta imaginatiei, cu puterea de a recepta "misterul", cu dorinta de a 

trece granita, de a calca dogmele, de a fi curios, pur si simplu, de a avea curajul intrebarilor. Intotdeauna am 

trait asa, suspendata intre doua lumi: aceea reala, si aceea a intrebarilor care ma bantuie, ca om de stiinta. 

Desigur, poetii traiesc la fel, dar ei nu vor raspunsuri, ei nu "strivesc corola de minuni a lumii", incercand sa 

descifreze cum "merg lucrurile". Oamenii de stiinta sunt vesnic niste copii curiosi care demonteaza jucariile pe 

care le primesc, ca sa inteleaga cum functioneaza. Au fost o multime de momente din viata si cariera mea, care 

atunci parusera a tine de noroc, de sansa, dar care acum nu-mi mai apar deloc ca simple coincidente. Chiar 

incepand cu momentul nasterii mele: a doua zi de Pasti, la 25 aprilie, in anul 1938. De ce m-am nascut la Deva, 

pe dealul Cetatii, cand mama si tata erau din Vlasca si Teleorman? De ce nu m-au muscat viperele cand, la doi 

ani, am urcat de-a busilea dealul cetatii si tata m-a gasit prin padure? De ce petreceam ore intregi privind apele 

izvorasului care ne strabatea curtea si al carui sipot ma fermeca? De ce ursitoarele m-au menit acestei minunate 

profesii, biologiei, stiinta vietii? De ce a trebuit sa lucrez, ca biolog, in Delta Dunarii, si acolo sa invat ecologie 

- atunci formandu-se si baza mea de cunostinte legate de comunicarea plantelor? De ce am primit in dar de la 

Dumnezeu, aceasta Inteligenta a Universului, care e foarte mare si de neinchipuit, inclusiv raspunsurile la cele 

mai profunde semne de intrebare pe care le intalneam in cercetarile mele? Asa am fost menita, de asta m-a lasat 

Dumnezeu pe lume. Cand am inteles acest lucru, raspunsurile au venit mai usor. - Numele dvs. a devenit 

celebru, inainte de '89, prin Piramida de la Pitesti. Care e, pe scurt, istoria ei? 

 

- Mi-am inceput cariera si am avut realizari importante, incredibile, chiar, daca judecam dupa restrictiile impuse 

atunci visatorilor de meserie, celor care umblau cu gandul, ori chiar cu fapta, in domenii "sensibile". Cea mai 

mare realizare a mea din acea perioada a fost construirea, dupa planurile ing. Iulian Constantin, a piramidei de 

la Pitesti. Ajungand, in cercetarile mele, la studiul efectului de forma (in care intra si piramida) asupra cresterii 

plantelor, am avansat, in 1983, Consiliului National al Stiintei si Tehnicii de atunci, fara sa stiu daca voi avea 
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prea mari sorti de izbanda, proiectul de construire a unei piramide, prezentata autoritatilor vremii drept instalatie 

tehnologica sub forma de piramida, pentru epurarea apelor uzate. Ea a primit destul de repede avizul, s-au alocat 

imediat bani pentru aceasta constructie uriasa. Nici acum nu stiu cum a fost posibil acest lucru, in acea perioada 

(chiar am ramas sensibila la intrebarea care mi s-a pus la Bruxelles, in 1992, la Salonul de Inventica, in legatura 

cu motivul pentru care "mi s-a dat voie" sa construiesc piramida!?!). Dupa ce s-a terminat construirea ei, in 

1985, s-a creat o deschidere fantastica pentru cercetarea romaneasca. Toti oamenii de stiinta care ne intalneam 

acolo, colaboram si ne impartaseam cunostintele, fara orgolii. Acolo am facut experimente cu mai mult de 15 

institute de cercetare, din diferite domenii, de la noi din tara. Drept pentru care in 1992, am luat Marele Premiu 

la Nurnberg, la Salonul de Inventica, pentru construirea piramidei si pentru experimentele realizate in ea. 

Imediat dupa Nurnberg a urmat Salonul de Inventica "Eureka", Bruxelles, din 1992, unde - dintre 70 de tari 

participante, standul Romaniei, care era amplasat chiar la iesire, a fost cel mai uimitor. Tot vizitandu-ne, unul 

dintre reprezentantii comisiei de jurizare (care era constituita din mai mult de 30 de specialisti internationali), 

m-a intrebat: "Stii de ce ti s-a dat voie sa faci piramida?". Cine sa-mi fi dat voie s-o fac, m-am intrebat eu, din 

moment ce o realizasem prin C.N.S.T.-ul de atunci? Exista, oare, o coordonare superioara, in domeniul stiintei, 

care permitea sa facem un pas inainte in cercetare numai daca cei din acea structura considerau ca venise timpul 

pentru ca acea descoperire sa fie popularizata? Nu avem voie sa mergem prea mult inainte? Cine ordoneaza 

aceasta batalie pentru cunoastere in plan mondial? De cat de sus eram "monitorizati"? Aici trebuie sa 

marturisesc de altfel ca imaginea piramidei, asa cum a fost ea construita in 1985, am vazut-o in vis, cu 23 de ani 

inainte si ca unele dintre raspunsurile la cercetarile mele mi s-au dezvaluit in urma unui vis premonitoriu. Intr-

atat era de mare dorinta mea de a experimenta efectul acesta de forma, incat, pana nu s-a construit la Pitesti 

piramida noastra ca "instalatie tehnologica", la scara 1/10 fata de piramida lui Keops, nu am fost linistita. A fost 

cea mai mare satisfactie din cariera mea de cercetator. Cred ca mi s-a permis sa construiesc piramida pentru ca 

am prezentat-o de la inceput ca o aplicatie tehnologica, ca "instalatie bio-tehnologica tip piramida, pentru 

epurarea apelor uzate". Tarziu am aflat ca a fost prima de acest fel din lume. Asa am reusit ca, pe langa 

cercetarile legate de epurarea apelor, sa facem in ea experimente care nu aveau o imediata aplicatie in 

economie. Ele constituiau trepte pentru cunoasterea superioara a fenomenelor energetice despre care la vremea 

aceea nu se vorbea la noi, in Romania, darmite sa se ia in serios experimentarea lor!  
Piramida de la Pitesti 

"Dubla spirala energetica facea plantele sa creasca ametitor" 
 

- Ce miracole se intamplau in piramida? Cum v-ati explicat producerea lor? 

 

- Construirea piramidei mi-a dat posibilitatea de a demonstra ca inauntru se concentreaza o energie foarte 

puternica, mai ales pe inaltimea ei, la o treime de baza si doua treimi de varf. In acest punct, la fotografierea 

printr-o tehnica speciala de prelucrare matematica, pe nuante de culori, am obtinut imaginea unei duble spirale 

energetice (asemanatoare cu spirala ADN-ului). In aceasta zona plantele cresteau intr-un ritm ametitor, de parca 

cineva le-ar fi tras de frunze. Si tot aceasta energie era "responsabila" de cresterea cantitatii de acizi nucleici la 

plantele supuse efectului de forma, cu peste 24 la suta fata de planta martor (calitati care se pastrau si dupa ce 

plantele acvatice, alge, erau luate din piramida si duse afara, in ape poluate).  

In piramida, apa putea fi depoluata si adusa la o compozitie apropiata de puritate. In ea cultivam plante, de la 

care obtineam seminte cu calitati superioare, cu putere de germinatie mai mare. Tot atunci am experimentat ce 

se intampla cu plantele cand sunt stresate, agresate, cand li se canta, cand li se vorbeste si cum comunica intre 

ele, pentru a-si transmite informatiile. Tot acolo am facut experimente de tratare a anumitor boli, cu ajutorul 

energiilor care apareau prin efectul de forma piramidala si care accelerau vindecarea celulelor bolnave. S-au 

facut si o serie de cercetari militare, legate de biocampuri si interferentele lor naturale sau induse. La inceputul 

anilor '80, oamenii de stiinta au demonstrat ca celulele tuturor fiintelor vii emit fotoni cu un debit de 100 unitati 

pe secunda, pe centimetru patrat. Cine este sursa acestei emisii de fotoni? ADN-ul din fiecare celula. 

Reamintesc faptul ca prof. univ. Traian Stanciulescu a numit-o "emisie de biofotoni" si a spus ca aceasta 

reprezinta un "limbaj celular", o forma de "biocomunicare intre celule si organism". Un alt fizician roman, 

academicianul Sorin Comorosan, a demonstrat capacitatea moleculelor de a avea camp, de a se organiza si de a 

acumula informatie. Noi am reusit sa fotografiem aceste biocampuri la diferite persoane. 
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De la Pitesti in Egipt 

 

"Piramida inseamna "om"" 
 

- Interesul pentru piramida avea o sorginte mult mai veche: aplecarea dvs. spre studiile de egiptologie! 

 

- Din experimentele facute la sfarsitul anilor '70 si in anii '80, s-au conturat intrebari din domenii pe care noi nu 

le cercetasem pana atunci. In 1979, reusisem sa public primul articol pe zona aceasta a bio-campurilor, despre 

"Interferenta campurilor energo-informationale naturale", realizat de mine in colaborare cu prof. dr. gen. 

Dumitru Constantin-Dulcan, medic neurolog, autorul celebrului best-seller "Inteligenta materiei". La sfatul sau, 

m-am aplecat asupra egiptologiei si au inceput sa ma pasioneze piramidele, forma si secretele lor. Din 

nefericire, interdictia impusa de regimul comunist de a calatori in afara tarilor din blocul comunist mi-a amanat 

visul. De aceea, prima mea dorinta, dupa 1989, a fost sa merg in Egipt si sa vizitez piramidele. Cu aceasta 

ocazie am verificat mai multe din observatiile mele, facute in piramida de la Pitesti. Am vazut intr-o camera 

subterana o sala de baie, al carei bazin se umplea prin suctionare, printr-un canal ce venea din Nil, situat in vale. 

(Amintesc faptul ca in Bucuresti, impreuna cu un inginer constructor, facusem o piramida la scara mai mica 

decat cea de la Pitesti si constatasem ca, intr-adevar, forta de suctiune a piramidei depaseste cu mult 

posibilitatile vaselor comunicante. In anii din urma, am incercat sa recuperez acea piramida, ca sa o punem in 

drumul unor izvoare subterane, pentru a putea sa aducem apa la suprafata, prin forta de suctiune a piramidei, in 

zonele in care nu exista o alimentare cu apa suficienta.) Intorcandu-ma la memorabila mea excursie in Egipt, 

imi amintesc ca am avut un translator, un personaj foarte interesant. Era ortodox de rit copt, una din cele mai 

vechi forme ale crestinismului. Lui i-am spus ca am facut si noi o piramida in Romania, care seamana cu cea a 

lui Keops. Si atunci, el mi-a spus ca, in limba copta, cuvantul "piramida" inseamna si "om", sau "lumina". Tot 

in excursia in Egipt, m-am oprit la o piramida-templu din Comombo inchinat lui Isis si Osiris, zeii cei mari ai 

egiptenilor. Ghidul templului m-a "citit" si mi-a zis: "Simti ce energie puternica este aici? Daca-mi dai trei lire 

iti arat ceva ce te-ar putea interesa!" Intr-o sala alaturata, pe un perete, era infatisat Asclepios: cel mai mare 

medic al antichitatii egiptene, si care pornise de pe teritoriul nostru, al vechii Dacii, ca discipol al lui Zamolxe. 

Acolo, Asclepios are in mana doua tuburi legate cu un clopotel cu o membrana, iar tuburile se pun in urechi. 

Oare nu este stetoscopul modern? (Cate documente sunt la ora actuala despre civilizatiile stravechi si cate ar 

putea fi descifrate?... Daca s-ar putea!...) M-am intors acasa din excursia in Egipt, si au aparut alte intrebari: 

daca piramida emite energie, muntele, care are si el o asemenea forma uriasa, nu face la fel? Dar oamenii? Dar 

plantele si animalele? 

 
Casa din Tara Oasului / Fotografii document din albumul "Romania - simplitatea pierduta" de Ernest 

Bernea 

 Mi-am pus aceste intrebari, cu acuitate, mai ales dupa ce am vazut fotografiile facute intamplator de niste 

soldati romani, antrenati la o unitate militara din Retezat, pe varful Bucura. Multe erau facute in 25-26 ianuarie, 

cand se vedea clar o lumina pe care o elibereaza muntele. Analiza facuta de mine fotografiilor pe nuante de 

culori evidentia faptul ca apar niste formatiuni energetice, emise periodic. Muntele, si el, elibereaza energie! 

Am repetat experimentul si, interesant e ca, o serie de imagini apar direct chiar pe fotografie, nemaifiind 

necesara prelucrarea lor pe nuante de culori. Ca si cum ar fi o lumina care se dezvolta in jurul muntelui. Nu poti 

sa spui ca fotografia respectiva este gresita, pentru ca am lucrat cu doua laboratoare diferite, foarte bune. 

Fotografii asemanatoare, cu campuri energetice, au aparut in jurul unei profesoare de yoga, aflata in meditatie, 
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in pozitia lotus (pozitie in care corpul defineste o piramida, in varful careia e capul). Nu cumva e acelasi tip de 

informatie - energie? Intrebari, intrebari... 

 

Misterul simbolurilor populare 

Covorul cu extraterestri 
- O alta preocupare "socanta" a dvs. a fost aceea de a cauta in simbolurile mitologiei si in cultura populara 

incifrarea unor cunostinte stiintifice. Faptul ca, de exemplu, acoperisurile caselor vechi din Maramures ar fi 

niste piramide emitatoare de energie. 

- Etnologul Romulus Vulcanescu ne invata ca o cuprindere potrivita a naturii pe care o cunoastem nu o gasim 

neaparat in literatura antica sau moderna, ci in mitologie. Am o fotografie ce infatiseaza o scoarta taraneasca de 

la noi, pe care e tesuta o piramida, avand de-o parte si de alta doi oameni cu capul mare, ca niste extraterestri, 

alaturi doi serpi, iar in varful piramidei, iarasi un chip uman. Alaturi sunt niste mici sfere luminoase, deschise la 

culoare. In colturi sunt doi sori, si pe margine are un chenar. Ce a vrut sa reprezinte creatorul popular aici? Alt 

lucru: stema Tarii Romanesti din 1745, care e publicata intr-o revista de istorie, arata, de asemenea, o piramida 

(care are o fata alba si una neagra) cu doi lei, care se catara pe laturile ei. In piramida de la Pitesti, noi am 

depistat niste formatiuni energetice luminoase, sub forma unor sfere mici, dispuse in doua lanturi elicoidale, de 

doua culori. Era un camp de energii magnetice si gravifice foarte puternic, care se desfasura la niste ore fixe 

(10.30-13.30 si 22.30-1.30). 

 
Casa lui Avram Iancu din Vidra - ilustrarea perfecta a unei piramide 

 Impreuna cu prof. dr. Cornelia Guja de la Institutul de Antropologie, care pusese la punct un aparat de obtinere 

a imaginilor electronografice (de fotografiere a aurelor corpului), am studiat dispunerea aurelor pe diferite 

imagini geometrice. Imaginea obtinuta pe un dreptunghi arata ca cea mai mare concentrare de strimeri (de raze 

ale aurei) era in centrul lui. Daca ne-am fi gandit la o casa taraneasca, din aceea moteasca, cu acoperisul inalt, 

ca o cusma, care ar reproduce efectul de forma intr-o piramida cu baza dreptunghi, centrul de concentrare al 

acestor energii corespundea cu vatra, bucataria. Comparand cu programul zilnic al vietii taranesti, am observat 

ca acele ore la care energia devenea mai concentrata coincideau cu cele la care familia se aduna in jurul vetrei, 

acele tipuri de energie avand in 24 de ore doua maxime (la orele de rugaciune de dimineata si de seara) si doua 

minime. Intr-o carte aparuta despre arhitectura caselor traditionale, am gasit imaginea a ceea ce autorul numea 

"satul pitagoreic", casele taranesti respectand regula numerelor de aur, pitagoreice, incadrate in forme 

sacralizate. Vechile biserici de lemn din Maramures sunt astfel construite, incat turla cea inalta este chiar o 

forma piramidala generatoare de energie. Cum au stiut mesterii populari sa construiasca asa ceva, cand nu aveau 

instrumente de masura si nici unelte de lucru foarte avansate tehnologic? In urma studiilor noastre, un inginer 

constructor a avansat proiectele unor tipuri de case cu acoperisul ca o piramida, care respecta acest raport de aur 

si in care efectul de forma energizeaza pe cei ce locuiesc in ele si orice alte structuri vii. Chiar au fost construite 

cateva asemenea case, pe Valea Prahovei. 
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Biserica de lemn din Maramureş 

Ma mai preocupa si alte domenii. Inventatorul Corneliu Hopartean a realizat, dupa studiile mele, un stup in 

forma de piramida care a primit medalii de aur la saloanele de inventica de la Bruxelles si Bucuresti. Mierea 

produsa in acesti stupi devine mult mai pura si are caracteristici terapeutice mult mai pregnante. Am fost 

cooptata intr-un grup de cercetatori, in cadrul unui centru de cercetari ecologice, care a elaborat reteta unui 

covor asfaltic pentru autostrazi, cu proprietati uimitoare, durabilitate mult mai mare in timp si cost mult mai 

ieftin decat ceea ce ofera acum firmele din domeniu (rezultatele cercetarii au fost publicate intr-o revista 

stiintifica, "Nexus", din pacate, cu o circulatie restransa). Am fost prezenta cu rezultatele cercetarilor mele la 

Saloanele Internationale de Inventica si am obtinut si alte premii: in 2005, doua medalii de aur pentru cercetarile 

asupra spirulinei (o alga cu proprietati terapeutice) si asupra "apei Pi" (apa energizata in piramida). In 2006, 

aparatul "cromostimulator fotonic" (cu care am studiat influenta spectrului de culori asupra cresterii plantelor) a 

primit medalia de aur la Salonul International de la Geneva. In plus, tin o serie de conferinte stiintifice la OSIM, 

dintre care la ultima, prezentata in urma cu patru luni, am vorbit despre ADN si reprezentarile sale in cultura 

traditionala. Acum sunt foarte incantata sa impartasesc experienta mea si parcursul devenirii mele stiintifice cu 

tinerii supradotati pe care ii monitorizeaza Fundatia "Henri Coanda", cu care lucrez, alaturi de alte nume 

importante din mediul stiintific. Trebuie sa va spun ca sunt deosebit de incantata sa lucrez din nou cu tinerii. 

 
Case-piramida in Muntii Apuseni 

 Pentru ca, iata, avem in fata o generatie pregatita sa preia de la noi stafeta cercetarii romanesti, o generatie 

plina de entuziasm, care nu va suferi presiuni si oprelisti din toate partile, asa cum am suferit noi cand am avut 

de infruntat indiferenta forurilor superioare fata de soarta cercetarii romanesti. Ii multumesc revistei "Formula 

AS" ca m-a facut cunoscuta in lume (in revista noastra au aparut doua reportaje dedicate distinsei cercetatoare, 

n. red.), pentru ca visul oricarui om de stiinta este sa se faca inteles si de publicul larg, nu numai de confratii sai 

de breasla. Nu-mi vine sa cred ca primesc si acum, din diferite colturi ale lumii, ecouri ale interviului despre 

comunicarea la plante si memoria apei, pe care mi l-ati luat in urma cu mai multi ani si care a fost preluat de 

mai multe site-uri de internet. Ii multumesc, in mod special, d-nei director Sanziana Pop, care a intuit ca 

cercetarea romaneasca are merite incontestabile si e nevoie ca ele sa fie popularizate, pentru ca de prea multe 

ori oamenii de stiinta straini si-au arogat merite ale cercetatorilor romani, pentru simplul motiv ca acestia din 

urma n-au gasit mijloace sa-si faca cunoscute rezultatele. Iata, piramida noastra de la Pitesti este devalizata, 

jefuita si degradata, dar a fost copiata identic si construita in Danemarca, pentru simplul motiv ca statul roman 

nu a asigurat brevetul nostru pe plan international. 

                            Sursa: formula AS, Nr. 1130 , 10.09.2014 - 16.09.2014  

*** 
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arte plastice 

DOREL ZAICA 

 CRUCEA – PREZENŢĂ  RECURENTA ÎN OPERĂ ARTISTULUI 

ŞI PROFESORULUI DOREL ZAICA 

 
Zaica, Dorel. Pictor, n. 1939, iulie 22, Bucureşti, unde urmează liceul de arte 

plastice şi IG (1966) cu Angheluţă. Debutează la bienala din 1966. Participă la 

anuale de stat şi de tineret. Expoziţii personale în 1970 la Timişoara şi Bucureşti. 

Octavian Barbosa – Dicţionarul artiştilor români contemporani, Ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1976 

 

 Dorel Zaica este o personalitate marcantă a artei şi a învăţământului de artă din România 

perioadei contemporane, fiind cel care a format un număr impresionant de elevi şi de generaţii de artişti 

prin intermediul experimentelor şi exerciţiilor sale de dezvoltarea creativităţii. 

Elevii săi sunt introduşi în universul său artistic, o lume dedicată sferei religiei, începând cu anii ‘90, în 

care artistul abordează teme precum Viaţa Maicii Domnului, Rugăciune, Semnificaţiile Crucii, într-un 

dialog impecabil stabilit cu privitorul prin intermediul lucrărilor expresive, metaforice, în culori pastelate. 

Cu toate acestea, ucenicii lui Dorel Zaica ajung să-şi găsească treptat propriul drum şi stilul propriu de 

expresie, sub atenta îndrumare a profesorului. 

 Drumul fiecărui artist este o călătorie extrem de interesantă, pentru că devine pentru noi o poveste 

vizuală a căutărilor creatorului. Aşa se întâmplă şi în cazul urmăririi atente a formaţiei artistului Dorel 

Zaica. Traseul său este cu siguranţă ascendent, începând cu lucrările de lansare – serii inspirate din 

universul digital, ale anilor 1965 – 1980, la lucrări care denotă suferinţă, singurătate a spiritului – 

aparţinând perioadei 1980-1990, ajungând la lucrări de profundă înălţare spirituală, lucrări care purifică 

ochiul şi spiritul, realizate în perioada postdecembristă. 

Se poate observa uşor trecerea de la forme ale chinului, ale luptei interioare, la forme ale luminii, la 

decorporalizare, în lucrările: Robul Omului; Truda cu Sinele; Gardul Viu; Exorcizare; Plecăciunea 

Evlaviei; Taina; Fraţi spre frăţietate; Stăruinţa pomenirii; Robul Domnului.  

 Crucea, element de primă importanţă în teologia creştină, devine motiv recurent în opera 

pictorului Zaica. De la prezenţă simbolică, crucea devine reper pentru umanitate în lucrările lui Dorel 

Zaica. Prezenţa simbolică vizibilă în peisajele care prezintă biserici şi mănăstiri din nordul Moldovei sau 

cele de pe stâncile Meteorelor devine element central în compoziţii precum ―Ochiul Domnului la năpasta 

omului‖ sau ―Semănând iubirea‖.  

În ultimii ani, după lecturi asidue a peste 100 de cărţi scrise de Sfinţii Părinţi, aşadar având o solidă 

educaţie religioasă cu caracter autodidact, şi în urma întâlnirilor şi a dezbaterilor frecvente cu persoane 

înalte din universul religios creştin românesc contemporan, Dorel Zaica s-a apropiat mult mai mult de 

lumea credinţei şi de sfera Bisericii, şi acest lucru se resimte şi în pictura sa, devenită o pictură laică cu 

subiecte religioase Întâlnim compoziţii amintind de mâini rugându-se, de mătănii şi de închinări, de 

pioşenie şi evlavie, de căutări de sine şi de gânduri închinate Dumnezeirii.  

 Reper secular, crucea revine şi în societatea contemporană prin intermediul lucrărilor de grafică şi 

pictură ale artistului Zaica, devenind aşa cum artistul îşi intitulează seria: Repere în vecie ale iubirii de 

oameni. 

Metoda profesorului Zaica, care avea să fie numită în bibliografia critică şi ―fenomenul Zaica‖, a 

jucat un rol esenţial vreme de jumătate de secol în formarea seriilor de elevi, studenţi, apoi artişti români 

contemporani formaţi la Bucureşti. 

Aşa cum scria şi Andrei Pleşu, experimentatorul Zaica este ―de multă vreme, cea mai importantă şi 

originală figură a pedagogiei artistice din România[..].Cu alte cuvinte, Dorel Zaica include experienţa 
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didactică în propriul său program de creaţie, în opera sa. El învaţă învăţându-i pe alţii, se împlineşte ca 

artist modelând împlinirea celorlalţi.” 

 Suita de experimente de dezvoltarea creativităţii realizate cu şi pentru elevi de toate vârstele, 

concretizată în serii de chestionare şi de teme practice – exerciţii de arte plastice – au făcut din metoda 

Zaica un dialog maieutic unic în învăţământul românesc, ialog care continuă şi astăzi, intre discipoli şi 

profesor.  

Despre această căutare de a documenta inocenţa şi sinceritatea copiilor prin intermediul producţiilor lor, 

Dorel Zaica spunea: ―Dumnezeu grăieşte prin copii, este ştiut acest lucru şi este consemnat în Biblie. 

Atunci să îi ascultăm cât mai des, să vorbim cât mai des cu ei. Pentru că prin ei, prin acest canal, vorbim 

direct cu Dumnezeu. Dacă aţi avea într-adevăr ocazia de a vorbi cu Dumnezeu, aţi mai sta pe gânduri?‖ 

 Reproduc spre exemplificare câteva din ideile atât de valoroase extrase din răspunsurile elevilor 

la chestionarele Zaica, unde regăsim puritatea, candoarea primei vârste: 

 -Icoanele sunr portretele de familie ale lui Dumnezeu.  

 Ana Maria Badea, 13 ani  

-Ziua de duminică, jumătate trebuie să i-o dăm lui Dumnezeu, iar jumătate ne-o dăm nouă ca să ne jucăm. 

Nu-I dăm lui Dumnezeu toată ziua că Dumnezeu nu cere mult. El ne lasă mai mult la joacă decât şcoala, 

mama şi tata.  

Adrian Ioniţă, 10 ani 

-Când îl câştig pe Dumnezeu, pierd pământul, adică nu mai stau pe pământ. 

Cristina Ritivoiu, 7 ani 

-Ne rugăm cu palmele lipite, pentru că ele, dacă stau aşa, sunt ca o săgeată cu aripi de degete, care se 

îndreaptă spre Dumnezeu.  

Adrian Ioniţă, 10 ani 

-Credinţa e ca o arhitectură a sufletului. La început te gândeşti la ea şi apoi o construieşti.  

Paul Păun, 11 ani 

-Biblia e modul de a citi iubirea. 

Robert Hortea, 14 ani 

-Altarul este parte din biserica unde preotul vorbeşte între patru ochi cu Dumnezeu. 

Pavel Martin, 10 ani 

-Biserica este casa oamenilor de învăţat cum să se poarte, că la şcoală îţi dezvoltă mintea, iar la biserică 

bunătatea.  

Teodor Zaica, 8 ani 

-Cred că Biserica este singurul loc unde uiţi că mâine nu ai cârnaţi pentru fasole. 

Flavia Ioana Iliescu, 14 ani 

  

Metoda Zaica s-a configurat ca o alternativă educaţională, apărută iniţial din nevoia acută a 

profesorului de a-şi atrage elevii de partea sa, de a deveni prietenul lor de experimente creative – în 

perioada anilor 1965 -1978, şi mai apoi din întâmplări cu caracter personal care la-au condus la ideea că 

trebuie să schimbe puţin metoda de abordare a celor mici, pentru a obţine rezultate cu adevărat uimitoare.  

Autorul acestor multe serii de exerciţii a realizat o muncă de pionierat, într-o societate românească 

tradiţionalistă şi retrogradă, care refuză să implementeze o disciplină - educaţia creativităţii - care şi-a 

arătat utilitatea incontestabilă de-a lungul seriilor de generaţii formate prin aceste jocuri – exerciţii de 

stimularea imaginaţiei, foşti elevi, acum deveniţi la rândul lor artişti plastici, arhitecţi, profesori cu 

metode inedite de expresie plastică.  

Poate că nu întâmplător, în iunie 2012, Ştefan Alexandru Vădana, absolvent al Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, specializarea Teologie Pastorală, a susţinut  

lucrarea de licenţă cu titlul: “Contribuţia Laicilor” Dorel Zaica şi Teodor M. Popescu la dezvoltarea 

pedagogiei creştine româneşti. Prin prisma acelei lucrări, înţelegem mai bine contribuţia lui Zaica la 

dezvoltarea învăţământului creştin, prin crearea acelor seturi de întrebări, scu subiecte şi teme religioase.  

Cu siguranţă că aceste experimente ar putea face obiectul şi pentru alte studii de specialitate – de la 

domeniul istoriei, dacă este să ne referim strict la chestionarele pe teme istorice sau de înţelegere a istoriei 
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contemporane (prin întrebări de tipul Ce este Statul, Ce este Constituţia, Ce sunt Drepturile Omului, Ce 

sunt comunismul şi capitalismul, Ce este Guvernul etc), la cel al sociologiei şi antropologiei, dacă ne 

referim la întrebările pe probleme de viaţă şi etică (Ce sunt bucuria, bunătatea, dragostea, familia, 

hotărârea, răbdarea, sufletul etc), ajungând la material pentru anchete şi studii ale filologilor şi istoricilor 

de artă – chestionare pe probleme de înţelegere a problematicilor artei, a vocabularului artistic şi a 

viziunii estetice (Ce sunt punctul, linia, pata de culoare, forma, armonia etc), ajungând, nu în ultimul 

rând, aşa cum bine am văzut în cazul lui Ştefan Vădana, la obiect de studiu pentru cercetări în domeniul 

teologiei şi a pedagogiei creştine. 

 Dorel Zaica, ―profesorul de trăire‖, aşa cum avea să îl numească Carol Hârşan, este cu siguranţă 

unul din cei mai inventivi profesori de artă din câţi a avut învăţământul de artă modern românesc, el 

generând o metodă de lucru novatoare, gata oricând să fie aplicată învăţământului artei şi extrapolată 

celorlalte discipline şcolare.  

Ceea ce el a propus timp de zeci de ani, aplicând pe educaţia generaţiilor întregi de elevi care, ulterior, 

aveau să ajungă la rândul lor profesori străluciţi sau artişti plastici remarcabili, sunt exerciţii de 

recopilărire şi lecţii de asumare a unei libertăţi de gândire şi de exprimare pe care nici un alt profesor nu 

avea să îi înveţe.  

Pentru mine, profesorul şi artistul plastic Dorel Zaica este modelul unui maestru al artei şi al 

învăţământului de artă, exemplul care trebuie urmat în lucrul cu copiii de diferite vârste, o personalitate de 

o incontestabilă valoare, care trebuie să intre în istoria artei şi a învăţământului de artă din epoca modernă 

şi contemporană din România. 

Viaţa şi activitatea lui Dorel Zaica constituie o serie de constante personale şi de inconstante 

sociale, politice şi economice care, în ansamblu, alcătuiesc un anume cadru – scenă care a favorizat 

deschiderea sa către experiment, bucuria cu care a îmbrăţişat noul, schimbarea. Cum spuneam, viaţa şi 

activitatea să pot fi proiectate pe un teren al schimbărilor, într-o Românie care se construia şi deconstruia, 

puţin câte puţin, trecând prin diferite regimuri politice caracterizate, în mare măsură, de goana după 

putere absolută. 
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literatură şi cinematografie 

conf. dr. Vlad LEU în cadrul Facultăţii de Arte „Geo Saizescu” 

 

REPERE CINEMATOGRAFICE ÎN PROZĂ ŞI  

REPERELE PROZEI VĂZUTE CA FILM 
 

-însemnări pe marginea unui ciclu de romane de Corneliu Leu- 

 

PE ALTARUL REVOLUŢIEI (1) 

 Aici unghiurile cinematografice se pretează la un splendid balans între viziunea romantică a 

tânărului ardelean trăind în Bucureşti cu sentimente nostalgic îndurerate faţă de neamurile sale rămase sub 

apăsarea Imperiului şi realităţile brutal-realiste cu care tot el se confruntă, şi tot dinspre aceeaşi 

ameninţare imperială venind, dar dintr-o altă provincie românească supusă tronului străin.  Tensiunea 

aceasta trebuie subliniată în imagine ca venind cu un alt caracter, mult mai tranşant şi mai vehement ca 

nevoie de afirmare naţională, aşa cum se petrec lucrurile în Cernăuţiul la fel de imperial, unde el, care 

trăieşte într-un Bucureşti vesel şi liber la sentimente naţionale, îşi are şi iubita – fată a unui vajnic luptător 

naţionalist. E un unghi al sentimentelor sale împărţit dihotomic între  Ardeal şi Bucovina, ambele 

provincii despărţite de trupul ţării în care românii îşi manifestă altfel trăirile şi, tocmai un asemenea 

contrast ar trebui subliniat pe peliculă, în frământările acestui bucureştean care a rămas cu sufletul de 

„cetăţean austriac‖. Aici ecranizarea ar putea  uza de dimensiunea sau, mai bine zis, dimensiunile 

spaţiului cinematografic profitând de faptul că ele sunt şi multiple, pot fi şi evidenţiate concomitent mult 

mai firesc şi mai coerent decât în alte arte. Jocul cu spaţiile având  în film modalităţi mult mai facile de 

montare, enchenare, etc. ca şi de subliniere prin lumină, culoare, revenire din diverse unghiuri la acelaşi 

peisaj sau alternare de diverse ambianţe, care sugerează anumite trăiri sau anumite mutaţii psihologice, 

poate deveni o piatră de încercare atât pentru decupajul regizoral cât şi pentru cel de imagine, potenţând 

dramatic sentimentele eroului principal, sau comunicările lui peste timp şi spaţii cu fiinţa iubită.  

O caracteristică a epocii pe  care proza o subliniază foarte bine prin apăsarea exercitată asupra 

acestui univers al trăirilor sentimentale de către imperiul simbolizat prin multe prezenţe şi neaşteptate 

apariţii în prim plan a stindardelor cu vulturul negru, sau uniformele armatelor imperiale ale căror detalii 

pot crea mişcare în sine, oferă artei cinematografice şanse mult mai mari decât doar o simplă transpunere 

a lor ca atare în film. Ea stimulează cineastul sau echipa de filmare la folosirea mai aprofundată a unei 

simbolistici de imagine aducând  multe şi diverse elemente scenografice sau ambientale cu valoare de 

simbol, sugerând prin joc actoricesc o confruntare a interpretului cu asemenea elemente care să pară a fi 



93 
 

prins şi ele viaţă. O atitudine de dominare sau atentare din partea acestor obicte care prind viaţă tocmai 

pentru că se năpustesc asupra vieţii personajului (şi chiar a altora din jurul său, ale căror reacţii să le 

repete şi să le sublinieze pe ale sale) ar putea aduce efecte deosebite în film. Deci, atât prin expresia şi 

reacţiile personajuljui cât şi prin sensurile dramatice pe care le capătă înterpretarea în imagine a 

scenografiei, realizarea unei atmosfere care să facă a vibra în acest personaj cântecele triste ale înstrăinării 

ca la Coşbuc şi Goga, asupra cărora se impun brutal atât rutina cazonă cât şi perfida provocare 

„revoluţionară‖ din episoadele primului război mondial. Există în carte un filon de trăire naţională care se 

potenţează minunat când, aceste sentimente ale românului sunt trăite tocmai în legătură cu aceeaşi 

despărţire între fraţi pe care o trăiesc italienii din nordul imperial unde ajung unele dintre personaje; şi 

asta oferă posibilitatea de a face din secvenţele respective un fel de cântec-bocet al stării întregului 

continent sub imperiile a căror soartă este să se prăbuşească. Prin ecranizarea într-o asemenea concepţie a 

capitolelor respective s-ar putea trage şi un semnal de alarmă în legătură cu „imperialismele care urmează 

imperiilor‖, adică, din cenuşa lor pe care o descria filmul lui Blaier, se nasc alţi monştri, sau alte 

monstruozităţi care vor să domine lumea.  

Aceasta fiind viziunea mea despre primul dintre romane, trec la „decuparea‖ (fugitivă, atât cât 

pretinde sinopsisul) a celorlalte titluri din ciclu, rămânând ca acesta, care este primul, să fie scris la urmă 

pentru a putea conţine destule fire care să pornească spre celelalte. 

OCHIU DRACULUI  -  SAU CE ÎNSEAMNĂ PUTEREA (2) 

 În forma actuală se porneşte de la titlul cu care Corneliu Leu şi-a făcut debutul de romancier – 

„Ochiu dracului‖ scris în 1954 cu împătimirea de a cultiva un stil descriptiv de anvergură balzaciană în 

care realismul acţiunii este dezvoltat cu persuasiune prin personaje insistent creionate, devoalându-şi 

treptat egocentrismul care provoacă stările conflictuale. Pentru un asemenea tip de proză, ecranizarea ar 

putea pune accentul pe tipologia personajelor, transferând în imagine dramatizată şi mişcare vizualizată 

minuţioasa descriere pe care o face prozatorul şi amănuntele cu care el apasă pe anumite trăsături psihice 

sau caracterologice, pe modul cum rezonează în coexistenţa cu celelalte tipologii, pe aspiraţiile sau 

dezamăgirile cu care ele sunt etichetate sau chiar pe fabulosul care uneori le dă cu totul alte dimensiuni, 

folosind mijloacele specifice obiectivului cinematografic pentru a reda senzaţia de contur în peniţă fină pe  

care o crează mereu construcţia frazei prozatorului. Materia dramatică de bază a povestirii, aşa cum se 

desfăşoară ea în carte, poate fi un prilej pentru o demonstraţie iscusită de creare a unei tipologii, de data 

asta cinematografice, dar nu numai prin joc actoricesc sau ne punând un accent prea teatral pe jocul 

actoricesc, ci integrând personajele în fabulosul povestirii care, cu discreţie, le tot translează mereu, din 

realismul unei terne vieţi provinciale de zi cu zi, înspre esenţele magice ale unor conotaţii prin care viaţa 

evadează din detaliile ei meschinizate de aspiraţii mărunte şi capătă fantastice dimensiuni cosmice.  

Subliniez faptul că, în această riguros prescurtată ediţie definitivă (pe care, cu evidenţă şi-a dorit-

o a fi o demonstraţie de proză minimalistă), autorul păstrează, accentuează şi cultivă mult mai acut 

principala însuşire a prozei cu care se impunea: Contrastul dintre conflictele realiste care asigură acţiunii 

coerenţă şi crescendo dramatic spre un final care să dea povestirii esenţa unei alegorii frumos descifrate, 

pe de o parte iar, pe de alta, atmosfera fantastă, cu aparenţe total iraţionale, evadând dincolo de strânsurile 

realismului şi conferind  o aură stranie atât desfăşurării faptelor cât şi unora dintre personaje.  Prin această 

modalitate care s-ar putea exprima foarte bine prin folosirea montajului paralel, autorul sugerează 

relativitatea ambiţiei de percepere a adevărului, posibilitatea existenţei mai multor adevăruri deodată, 

reflectând la un mod general, filosofic, spre mai multe căi de a defini raţiunea existenţei, iar la modul 
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specific al literaturii sau cinematografiei spre mai multe unghiuri de cuprindere din care trebuie abordată 

realitatea: Unghiuri cât de diferite sau, aparent, chiar contrazicând viziunea unuia prin a celuilalt, tocmai 

pentru a demonstra că  înţelegerea acestei realităţi nu poate fi decât pluridimensională. Din acest punct de 

vedere, cred că va trebui găsit ceva novator în limbajul cinematografic întrucât chiar autorul are un mod 

de a vedea literatura ca o filmare concomitentă.  S-ar putea proceda la un anasamblu de cadre înlănţuite 

/anşenate  continuu cu mai multe camere, a căror profunzime de câmp este fixată pe mai multe dimesiuni 

şi mai multe deschideri de percepere a cadrului, ajungându-se la o mis en scenă pe mai multe planuri de 

profunzime ca în „Baria‖ a lui Giuseppe Tornatore. Iluminarea acestor planuri va provoca efecte de 

imagine contrară al căror subtext va conduce spectatorul spre stări şi meditaţii contradictorii. De faptşi 

stilul de construcţie şi sensurile pe care le capătă prin ele literatura lui Corneliu Leu se apropie foarte mult 

de un mod de exprimare cinematografic. Este vorba de subtilităţile efectului filmic care, aşa cum se simte 

în proză, conduce singur spre vizualizare prin forţa detaliului specifică artei cinematografice . Iar 

ecranizarea trebuie să evite desfăşurarea cinematografică a spectacolului banal, de reţetă comercială a 

povestirii unui fapt şi, cu  introspecţii repetate în interiorul cadrului, să povestească într-o manieră nouă. 

Tot aşa cum, oricât de antrenantă ar fi acţiunea prozelor autorului, tocmai prin asemenea modalităţi de 

adâncire psihologică într-o imagine de poliedru, ea devine cu totul altceva decât desfăşurarea de reţetă a 

romanului aşa-zis poliţist. În mod deliberat-auctorial, Corneliu Leu ajunge a-şi contura stilistica susţinerii 

unei acţiuni bine construite, prin lunecarea ei către vagul meditativ al unor simboluri ce frizează 

fantasticul. Este vorba de o stilistică pe care o exersase cu succes în ciclul de povestiri „Nopţi 

dobrogene‖, unde farmecul oriental al naraţiunii justifica oarecum îndepărtarea de rigorile realiste impuse 

în epocă şi, pe care, odată cu „Ochiu dracului‖, autorul reuşeşte şi în roman o evadare faţă de ceea ce 

obliga îndrumarea criticii oficiale ajungând la îmbinarea dintre o abordare de basm şi o realitate ce se 

supune fantasmelor magice ale basmului. Iar faptul că, în această formă definitivă, el renunţă cu uşurinţă 

la zeci de pagini tocmai pentru a dezvolta mai bine simbolistica firului narativ  (şi renunţă chiar la unele 

portrete de personaje bine descrise, dar care se dovedeau parazitare atmosferei pe care dorise a o crea), 

demonstrează dorinţa de a se concentra pe căutările unei anumite estetici spre care aspira încă de atunci, 

renunţând  fără ezitare la ceea ce, orice autor care se respectă, consideră a fi „păcatele tinereţilor‖. 

Continuând căutarea  unei asemenea estetici în caracteristicile ei cinematografice, vizualizarea adusă de 

film  ar putea deveni o profundă şi „matură‖ gândire cu ochii deschişi pentru a avea privile îndreptate spre 

mai multe perspective deodată, ca o încercare de apropiere a viitorului spre a defini  mai bine prezentul. 

 Definind lucrurile astfel, avem de a face cu o primă acţiune construită la modul cât se poate de 

clasic al durităţilor romanului realist, în jurul personajului Sotir Kefala (prilej de mare originalitate în 

tipologiile impuse prin film)  care, cu mişcări de jucător calculat domină peste decenii atmosfera de 

mistere comerciale şi nu numai, a unei regiuni plină de riscuri ca şi de oferte sau şanse de devenire: Zona 

balcanică a Dobrogei un spaţiu scenografic extrem de ofertant prin peisagistica specială, cu un inedit al 

geograficului, ce-i oferă unicitate în chiar ochii autorului – zonă spre care, la momentul devenirii 

personajului se extinde societatea românească a vechiului regat – este surprinzător de  asemănătoare, 

chiar şi în sincronismul perioadei istorice, cu poveştile americane ale drumului spre vest conducând la o 

similitudine,  deloc deplasată,  cu durităţile, perseverenţele şi romantismul de tip american. Asta nu 

înseamnă că ecranizarea e chemată să aducă aici atmosfera clasică de western ci, ân vizualizarea 

atmosferei şi tipologiilor de aici ar trebui să recurgă şi la modalităţi prin care cei mai subtili cineaştii 

americani de astăzi, distanţându-se de epocă, văd întâmplările de atunci ale vestului.  
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Continuând tema tipologizării acestui personaj specific mafiotismului local care se traduce prin 

balcanismul comitagiilor, vedem  pe de o parte cum, fără scrupul, el sacrifică destine  a căror dramă se 

conturează puternic definindu-i propria biografie, iar, pe de alta, adună în jurul său personaje pitoreşti sau 

tragice determinându-le destinul. Ajungem astfel la descrierea unor interesante elemente de specific local 

care dau stare conflictuală, dar şi la veridicitatea unei societăţi care s-a construit treptat constituindu-se 

prin ea însăşi, stă pe picioare proprii, într-un ritm de existenţă consecvent şi independent ca şi al naturii, 

cu oameni care parcă simt punctele nodale ale vieţii într-un acord deplin cu destinul, chiar şi când acesta 

capătă forme fantastice. Toate acestea putând fi foarte bine redate vizual prin misterul personajelor printre 

care, ajuns la vârsta de patriarh malefic, Sotir Kefala pune  la cale o mare lovitură prin care prestigiul său 

concurenţial să devină de neatins, tocmai prin faptul că dă speranţe de îmbogăţire, sau măcar de 

căpătuială şi altora. Dar, deţinând toate firele prin care antrenează multe forţe şi speranţe, el este lovit de 

dambla şi totul se spulberă la modul macabru al unui vis care pentru multă lume se termină într-o 

atmosferă de catastrofă. Aceasta sugerează spectaculoase mijloace de exprimare filmică, mai ales dacă 

sunt dirijate spre meditaţie asupra surprizelor continue ale vieţii şi conotaţiile de natură fantastică pe care 

le poate căpăta  imprevizibilul. 

 Un al doilea fir de acţiune, un alt registru de abordare care temperează cele de mai sus, o altă 

„lume‖ (paradoxală, înglobată ca cercurile concentrice ale undelor de pe suprafaţa unui lac) în tumultul 

normalului propus iniţial de scriitor, care nu ţine de domeniul realist al faptelor, ci are mai degrabă 

tragismul romantic al unor tentative nereuşite văzute în lumina unor aspiraţii naive ca în pictura care 

cultivă farmecul unor simplităţi de acest gen, priveşte doi tineri la vârsta când îşi pun întrebările 

existenţiale ale drumului în viaţă într-un fel de inconştienţă. Adică fără a se aştepta să ajungă în faţa 

loviturilor unui prim eşec, venind prin ricoşeu din desfăşurarea celeilalte acţiuni. Tema acestor personaje 

şi, mai ales aria pe care ele o exprimă conturându-şi aspiraţiile, ar fi foarte interesant de vizualizat 

cinematografic prin prisma previziunii; a prefigurării unui moment de şoc al „ricoşeului‖. Cum, de obicei, 

ricoşeul se rezolva cinematografic prin realizarea unui montaj paralel sau prin inserturi scrise care te aduc 

ori te readuc într-un anumit moment definit calendaristic prin decor şi ambianţă specifică, sau prin 

amănunte din jocul actoricesc, aici cred că ar fi mai apropiat de anumite viziuni magice pe care 

personajele le au ca semnale sau ca presentimente. In proza existentă de la care pornim, asemenea 

presentimente se transformă pentru personajele ei într-un semnal cu conotaţii macabre: prima lecţie dură 

pe care le-o dă viaţa obligându-i s-o vadă altfel: Mai mult sub specia ocultă a unor veşnice pericole (care-

mi aminteşte momentul de şoc realizat în „Accattone‖ al lui Pier Paolo Pasolini după propriile sale lucrări 

literare Ragazzi di vita, si Una vita violenta )care capătă dimensiunile nereale ale acelor  mitologice 

spirite rele ce ameninţă din văgăunele necunoscutului, tot aşa cum spiritele bune (oare) îi făcuseră, ca şi 

pe alţi nefericiţi pentru care speranţa se gonflează în dimensiuni ireale, să inflameze speranţe deşarte. De 

fapt, ricoşeul constă aici în permanentul contrast tipic vieţii trăite la un maxim trepidant iar ritmul se rupe 

prin apariţia unor elemente poetice care aparţin unui alt peisaj ce se vrea calm şi visător. În acest mod, 

cursivitatea povestirii se transformă în salturi precum al întoarcerii privirii cu 180 de grade, salturi care 

rup scadat acest ritm creind prin contrast sentimentul că el însuşi, personajul, nu se poate defini şi îşi 

abandonează nedumerirea între cele două direcţii.   

Iar un al treilea filon, de domeniul strict al fantasticului şi conferind  bizare  reflexe paranormale 

întregii atmosfere în care se desfăşoară firele descrise mai înainte, este adus în scenă, provocat şi susţinut 

de destinul abulic al unui alt personaj, ieşit din timp şi apărând sau dispărând fără justificări raţionale din 

spaţiul acţiunii unde îşi are înrădăcinări raţionale, dar de care el nu mai ţine seama. În acest mod, deşi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ragazzi_di_vita
http://it.wikipedia.org/wiki/Una_vita_violenta
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autorul dă senzaţia că viaţa, realitatea însăşi îşi menţine un anumit drum, pe măsură ce se înhamă la el şi-l 

parcurge, observă în chiar interiorul acestei realităţi  şi un alt plan, creat de un alt personaj care, deşi în 

aparenţă neimportant şi fără vreun act de voinţă personală în influenţarea sau condiţionarea mersului 

acţiunii, modifică direcţia acestuia într-un mod mult mai pregnant decât dacă ar fi fost un personaj  

intervenind cu putere. Este o propunere de direcţie cinematografică foarte curajoasă, iar atmosfera 

fantastă pe care o aduce se răsfrânge la un moment dat chiar asupra elementelor realiste ale vieţii din jur, 

ale modului cum începem să le vedem şi pe celelalte personaje. În plus evocarea unor relaţii de odinioară 

cu eroul principal, a cărui prezenţă dominantă părea la început să aibă trăsături strict realiste, capătă 

deodată tot elemente de fantast şi de rezolvare a situaţiilor prin paranormal. Aceasta, mai ales pentru că, 

despre existenţa eroului ce schimbă cursul acţiunii prin venirea lui târzie, autorul precizează că e mai mult 

minerală sau vegetală, iar apariţiile lui din neant  sugerează ambiguitatea spectaculoasă a unor cadre ce 

merită a fi vizualizate cu modalităţi tehnice de cea mai şocantă imaginaţie. La fel  şi dispariţiile lui pe 

aceleaşi direcţii, istoria vieţii sale despre care nu-ţi mai dai seama cât e de reală şi cât e de imaginară, 

contaminează întreaga atmosferă dându-i aerul abulic în care s-ar putea dezagrega cândva întreaga 

omenire. Tocmai această propunere care nu ţine de conflict ci de latura filosofic-existenţială (vezi „Blade 

Runner‖, de Ridley Scott, 1982) specifică artei începută cu autori ai secolului XX precum Umberto Ecco 

cu „Numele trandafirului‖, este un punct forte de dramaturgie cinematografică. Existent în proza lui 

Corneliu Leu care, pesemne, l-a sugerat tocmai pentru a obliga cititorul să mediteze la o asemenea 

perspectivă a dezagregării omenirii, e1 ar putea avea efect şi mai puternic prin vizualizarea 

cinematografică. Astfel, menţionata prezenţă minerală sau vegetală a personajului ar consta în 

vizualizarea printr-un joc actoricesc absent, completat cu unele mişcări ce par a  reduce sau a simplifica 

reacţiile până la a nu mai fi un act conştient, ci o problemă de mecanică a fiinţei. Iar apariţiile din neant se 

pot realiza prin modalităţi de  filmări suprapuse, dar nu ilustrând doar venirea din ceaţă a personajului, ci 

avansând cu imaginaţie până la o recompunere a făpturii lui pământeşti în faţa spectatorului, prin modul 

cum cadrul îi tot scoate la iveală întâi trăsăturile, apoi mişcările, apoi întregul ansamblu pe care el îl 

constituie împreună cu atelajul format din improvizaţii de tehnică prestrăbună şi măgăruşul care îi animă 

mişcarea parcă tot într-o mecanică a deplasării sale într-un peisaj insolit, mai mult bi decât tridimensional, 

la efectele căruia şi jocul culorilor ar putea avea un cuvânt de spus.. 

Şi, ca o gâtuire ce adună la un loc precum în desenele ce crează iluzia că treptele/liniile, deşi merg 

separat, când ajung spre centru intră una într-alta, firele se strâng  în determinarea lor de către acţiunea 

principală, prin destinul personajului ei care moare, nu de boala care l-a imobilizat, ci de ciudă. Satabilizat 

din punct de vedere biologic, dar chnuit mental tocmai pentru că damblaua care l-a lovit nu-i mai permite 

să comunice cu cei pe care i-ar putea folosi ca să-şi ducă la capăt ţesătura de afaceri, el dezarmează şi 

trece dincolo. Iar, în urma lui, speranţele ce căpătaseră dimensiuni absurde – obsesive la unii, 

circumspecte la alţii, dar fantaste ca şi personajele – precum şi micile averi riscate de cei pe care îi 

antrenase în ambiţiile sale, se spulberă pentru toţi cei cărora le deformaseră viziunea şi le exacerbase 

aşteptările. Chiar şi celor doi tineri care nu investiseră mare lucru, ci doar îşi făcuseră mai mari iluzii. 

Rămaşi absolutamente pe drumuri şi obligaţi a lua viaţa de la început, ei primesc o lecţie dură la început 

de viaţă, cu toate că nu avuseseră de riscat decât  câştigul salahoriei pe o vară. Iar asta, tocmai pentru că 

îşi puseseră mari speranţe pe care, imaginaţia adolescentină le făcuseră a fi mai fantaste decât ale altora.  

Astfel, „Ochiu dracului‖  e o sintagmă ce conduce spre multe conotaţii pe care ecranizarea le 

poate vizualiza prea bine speculând cu imaginaţie ideea de lăcomie eternă a omului, materializată în 

secolul tehnologiei prin dimensiunea simplificată de alte perioade istorice a cashu-lui: banul fizic, pe cât 
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de tentant, pe atât de lipsit de miros. Adică, pe cât de atracţios, de cuceritor şi de înrobitor, pe atât de inert 

şi lipsit de viaţă în fondul lucrurilor.   

O asemenea alegorie arată cum, ridicol, căderile sufleteşti ale deziluziilor aduse de misterele 

acestei lumi au loc în diverse straturi ale trăirii, putând depinde de visurile pe care ni le-am făcut, chiar 

mai mult decât de pierderile materiale prin care ne lovesc. Faptul că, tocmai când, prin absurd, se constată 

că afacerea pornită merge înainte, la modul şi mai absurd ea se prăbuşeşte definitiv, capătă aici imaginea 

descoperirii absurdului în faţa tuturor celor care rămân trăzniţi, interzişi de imposibilitatea vreunei 

schimbări sau opoziţii: Unicul moştenitor care ar putea acţiona dacă ar avea raţiune, este personajul care, 

de cine ştie câtă vreme nu mai percepe şi nu mai gândeşte; ba, pesemne că nici nu mai există decât ca o 

formă minerală sau vegetală care, când apare aducând asupra locurilor atmosfera de neînţeles mister, când 

dispare fără să mai ia cu el această atmosferă care prăbuşeşte totul în sentimentul zădărniciei. Dar el nu 

are; este rupt de raţiune la modul absolut, în vreme ce ceilalţi, care ar avea-o, nu au nici un drept de a face 

ceva cu ea, sau prin ea. Absurdul total pune stăpânire pe locurile şi sufletele celor care fuseseră până 

atunci stăpâniţi de tartorul proaspăt petrecut dintre cele ale lumii, dar nu înainte de a gândi cel mai cinic 

act de moştenire. 

Prin asemenea meditaţii şi interpretări pe care le poate naşte folosind sublinieri formulate mai 

mult prin manipularea imaginii decât prin cuvinte şi dizertaţii de comentariu, meditaţii care se transpun in 

mimică şi în întregul jocului actoricesc, sinopsisul extras dintr-o asemenea proză conduce evident spre 

acordurile de gamă majoră ale cinematografului. Acorduri pregnante în căutarea expresiei originale, 

despre care vorbeam şi în legătură cu titlul de mai înainte, titlu ce reprezintă o lucrare de senectute, în 

care sunt folosite subtilităţi de sublimare a unei acţiuni, căutări întreprinse şi meşteşuguri deprinse într-o 

experienţă de-o  viaţă. Fapt prin care se dovedeşte că, încă din tinereţe sau, oricum din studenţie, autorul  

avea deschidere şi inspirată viziune pe o atare direcţie. Lucru care, regret să observ că la studenţii de 

astăzi lipseşte. Deşi, laolată cu întreaga lor generaţie, datorită internetului şi nu numai,  ştiu foarte multe 

lucruri din varii direcţii, ei nu mai vin de-acasă cu acea „încărcare‖ pe care o dădea rezultatul muncii de 

mic, atât a celei fizice cât şi a strădaniei pe carte, cu toate implicaţiile la care era supusă societatea  de 

până la  cel de al doilea razboi mondial. Implicaţii care conduceau spre mai multă responsabilitate şi spre 

meditaţii generatoare de spirit creator. (Va urma) 

               conf. dr. Vlad LEU, în cadrul Facultăţii de Arte „Geo Saizescu”/Bucureşti/ROMÂNIA 
 

*** 

 

 

 



98 
 

poezia româniei trăite… 

VIBRAŢIA FLORILOR 
                                                                                   

Era o zi aparent transparentă sub ochiul soarelui acoperit de pleoapa unui nor, când ajungând  spre mijloc 

de iulie la Olăneşti abia aşteptam să revăd acele două ochiuri de apă gemene pline de nuferi. Este acolo o 

Deltă în miniatură aş spune, dacă mai adaug, că anul acesta au apărut şi alte vietăţi. Nuferii nu-şi 

desfăcuseră corola de culori, după cele şapte săptămâni de vară rece. Era mai puţin veselă natura fără ei şi 

în acest joc al anotimpului îmi doream să văd ochii nuferilor. Probabil, că le-am transmis această 

nerăbdare a mea cu atâta ardoare, încât nu după multă vreme se desfăcură în galben şi-n siclam sute de 

petale strălucitoare rezonând cu astrul. Şi mi-am adus aminte atunci, de acea observaţie de laborator şi din 

teren a unei excelente cercetătoare în lumea plantelor, Marioara Godeanu, a cărei constatare nu am uitat-

o: „florile vibrează la intensitatea gândului nostru‖. Şi minunea se petrecea acolo, florile de nufăr 

răspunzându-ne cu un surâs. Era cu o lună înainte ca marele om de ştiinţă, director ştiinţific al Institutului 

de Ecologie Aplicată, Marioara Godeanu, membră a Academiei Oamenilor de Ştiinţă,  să plece dintre noi 

spre înaltele energii ale cosmosului. In memoria am să redau o parte din dialogul pe care l-am realizat 

pentru o emisiune la postul naţional de Radio, în august 1989. 

- În laboratorul pe care l-am vizitat împreună am simţit şi am văzut pe ecranul aparaturii speciale, acea 

vibraţie a florilor la muzica lui Vivaldi, alta decât cea remarcată la sunetul melodiei cântate la nai. 

- Am avut  noi acel experiment fantastic folosind cântecul Mariei Tănase „Cine iubeşte şi lasă‖, la care 

blestemul se repercutează pe semnalul de înscriere al aparatelor. 

- Sunt receptive la anumite sunete, ca şi la gândurile oamenilor din jur? Au capacitatea să reţină reacţiile 

omului? 

- Primele observaţii  ne-au demonstrat că există o rezonanţă puternică sau o transmisie energo-

informaţională între noi şi ele, mai ales la  plantele de apă. De exemplu, am lucrat cu două plante vedetă: 

salata de apă şi zambila din flora exotică. În momentul în care le-am pus diverse tipuri de muzică am 

constatat că planta românească de pildă, numita „doftoroaie‖ are  un alt răspuns la înregistrarea muzicală, 

puternic, spre deosebire de zambilă la care reacţiile sunt mai potolite.  

- Înregistrează sunetele adică, am putea spune că au memorie? 

- Ne-am pus această problemă dacă au sau nu memorie. Şi împreună cu Eugen Alexandrescu, profitând de 

aparatura de la fonoaudiologie am constatat că, atunci când  i se dau 10 semnale audio de câteva ori şi se 

înregistrează un hertz să zicem, atunci când schimbi şi îl dai numai de 9 sau  de 8 ori, planta are un 

moment de aşteptare. Ceea ce înseamnă că planta aşteptă şi înregistrează momentul în care i se dă 

semnalul, aceasta reprezentând ideea de memorie. În alte ţări cercetările au demonstrat că planta poate să 

extragă informaţia, să ştie când un om, de exemplu vine şi se ocupă cu tăiatul frunzelor. Sunt lucrări 

ştiinţifice despre iritabilitatea plantelor, despre sistemul nervos al acestora, despre memorie…Plantele 

percep aceste câmpuri energo-informaţionale. 

- Şi astfel se pot şi auto-apăra 

- Desigur. Se pot apăra, lucru observat şi la organismele animale, prin adaptare producând o serie de 

substanţe de apărare. Plantele îl recunosc pe acela care le îngrijeşte, chiar de la distanţă.  



99 
 

- Parfumul unei persoane fiind, de pildă,  tot un transfer informaţional 

- Desigur. Experienţele făcute la Laboratorul de Medicină Aeronautică, unde există aparatul de captare în 

infraroşu ne-au dus la atestarea acestui fenomen de comunicare. Ele au demonstrat că între plante se 

stabileşte o comunicare pe un canal, printr-un semnal recunoscut. Apoi experienţele cu specialişti de la 

Institutul de Proiectări Energetice au arătat că acest semnal apare între plante şi este vizualizat în interior 

sub forma unei duble spirale. Dubla spirală am regăsit-o şi în interiorul piramidelor, ceea ce înseamnă, că 

undeva aceste fenomene sunt interactive, între energiile cosmice palpabile, vizibile pentru structura 

plantei create. Este o bună experienţă şi pentru realizarea depoluării poluanţilor de cantitate mică pe 

înălţimile piramidei. 

- Să ne mutăm într-un perimetru anume: Delta Dunării, unde aţi făcut nenumărate experienţe. Ceea ce m-a 

frapat şi ceea ce atrage atenţia oricărei persoane aflate aici este faptul, că există un moment al zilei din 

Deltă, când întreaga natură amuţeşte. 

- De foarte multe ori răsăritul soarelui ne  prindea în teren. Ne interesa de pildă, determinările vegetaţiei , 

în special pentru tehnologia stufului. Şi am observat ceva miraculos: la răsărit, câteva secunde nici o 

pasăre nu mai scotea vreun sunet, parca se oprea şi vântul… 

- Era un fel de respect pentru astrul dătător de viaţă şi lumină 

- Era un fel de stimă sau un miracol, răsăritul imprimă respect. Acest lucru      l-am urmărit şi la asfinţit. 

Interesant, că miile de păsări din Deltă, brotăceii, nu mişcau in aceste câteva secunde. Iniţial am crezut că 

este doar o impresie. Însă oamenii locului, cei de la care am învăţat foarte multe, mi-au confirmat, că 

acest fenomen se petrece mereu în Delta Dunării, un fenomen unic prin care se constată respectul pe care 

natura îl acordă soarelui dătător de viaţă. 

P.S. 

In acest sfârşit de vară al anului 2014, Delta are un luciu de apă depărtat. Sclipeşte în soare resemnată, 

accesibilă dar singură în tăcerea unui solilocviu ce se ţese la obârşia timpului. De acolo, de sus, din 

energiile cosmice, în acest august îndoliat, cineva  care a iubit-o  îi trimite un semn la ceas de apus, de 

recunoştinţă şi smerenie. (Lazăr Iosif). 

                                                                                          Elisabeta IOSIF, Bucureşti/ROMÂNIA 

*** 

istoria mărturisitoare 
I-SFÂNTUL MARTIR VALAH 

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU(1654-1714) 
 

 

Constantin Brâncoveanu şi fiii săi 

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (în doumente-cronici:  Costandin Brâncovanu, n. 

15/26 august 1654 - d. 15/26 august 1714)  - a fost domnul Ţării Româneşti între anii 1688 şi 1714, având una 

din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot al domnului Şerban Cantacuzino, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/26_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1654
http://ro.wikipedia.org/wiki/26_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1714
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_domnilor_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1688
http://ro.wikipedia.org/wiki/1714
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98erban_Cantacuzino
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el a moştenit şi a sporit o avere considerabilă, care consta din proprietăţi imobile şi din sume de bani depuse în 

bănci din străinătate. În timpul în care a domnit, Ţara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de 

înflorire culturală şi de dezvoltare a vieţii spirituale, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase şi 

un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele. 

În politica externă Brâncoveanu a acţionat cumpătat, evitând să se poziţioneze decisiv în tabăra imperială, care 

într-un avânt semnificativ recuperase Ungaria şi Transilvania de la otomani. Şi-a cumpărat bunăvoinţa turcilor, 

plătind regulat dările şi vărsând sume uriaşe sultanului şi funcţionarilor de la Constantinopol, ceea ce i-a adus 

supranumele de „altın bey‖ (română prinţul aurului). Ţinând agenţi şi spioni în toată Europa, domnul muntean 

era informat asupra ştirilor de pe întregul continent şi informa simultan taberele rivale asupra mişcărilor 

celuilalt. În ce priveşte Moldova, domnul muntean a intervenit în mod repetat în chestiunea domniei, în timp ce 

în Transilvania a exercitat o importantă influenţă culturală, prin răspândirea de tipărituri şi ctitorirea de 

aşezăminte religioase. 

Deşi reuşise să fie confirmat pe viaţă în domnie (1699) şi reconfirmat de noul sultan în 1703, domnul a lucrat în 

permanenţă să-şi asigure în străinătate un refugiu de turci, fiind conştient de precaritatea situaţiei sale. În cele 

din urmă, a fost luat prin surprindere, fiind mazilit în aprilie 1714 şi dus cu întreaga familie la Constantinopol, 

unde a fost torturat pentru a ceda turcilor toată averea sa. Constantin Brâncoveanu a fost executat pe 15 august 

1714, împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ştefan, Radu şi Matei) şi cu sfetnicul Ianache Văcărescu; la 

acest deznodământ au contribuit şi intrigile familiei Cantacuzino. Pentru felul cum au murit, cu toţii sunt 

veneraţi de către Biserica Ortodoxă Română, care i-a canonizat sub numele de Sfinţii Mucenici Brâncoveni în 

1992. 

Descendenţa domnului a fost asigurată de copiii fiicelor sale şi ai lui Constantin (fiul său), la mijlocul secolului 

al XIX-lea putând fi număraţi peste două sute de urmaşi direcţi în viaţă. În 2014, cu prilejul împlinirii a trei sute 

de ani de la martiriu, rămăşiţele pământeşti ale domnului au fost dezgropate şi plasate într-o raclă, care este 

expusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti. 

 

VIAŢA. ORIGINI 
Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, la Brâncoveni (actualmente sat şi comună în judeţul Olt). Era 

fiul postelnicului Papa Brâncoveanu (Matei) şi al Stancăi (născută Cantacuzino). După tată era nepotul 

vornicului Preda din Brâncoveni, iar după mamă al postelnicului Constantin Cantacuzino, unul dintre cei mai 

influenţi boieri din familia Cantacuzino şi din Ţara Românească.  

Constantin a rămas orfan de tată în 1655, Papa Brâncoveanu fiind ucis în răscoala seimenilor şi a dorobanţilor 

împotriva domnului Constantin Şerban. La sfârşitul lunii februarie 1955 (pe stil vechi), aceşti mercenari 

(majoritatea de origine sârbă) s-au ridicat împotriva boierilor care îl sfătuiseră pe Constantin Şerban să-i 

concedieze şi să-i dea afară din ţară. Familia Brâncoveanu, în frunte cu marele logofăt Preda, era la casele din 

Bucureşti. Preda Brâncoveanu a reuşit să îşi răscumpere viaţa cu o mare sumă de bani, iar Constantin a fost 

salvat de slugi, care l-au substituit cu un copil de ţigan, însă Papa Brâncoveanu a fost omorât la baza dealului 

Mitropoliei, în locul unde nepotul său Constantin II Brâncoveanu avea să ridice peste ani o cruce de piatră.
 

 A fost crescut de mama sa, sora lui Şerban Cantacuzino, boier care avea să ajungă pe tronul Ţării Româneşti 

între 1678 şi 1688. Constantin Brâncoveanu a mai avut doi fraţi, Matei şi Barbu, care au murit însă devreme. 

Conform istoricului N. Iorga, Brâncoveanu a fost crescut de mama sa „cantacuzineşte‖. Un rol important l-a 

avut în creşterea sa unchiul din partea mamei, stolnicul Constantin Cantacuzino, care i-a oferit o educaţie aleasă 

pentru acele vremuri, viitorul domn învăţând, printre altele, greaca, latina şi slavona. Stolnicul era un 

reprezentat de seamă al culturii umaniste în spaţiul românesc, fiind un iubitor al literaturii şi artei, creator în 

Ţara Românească.  

Brâncoveanu a înaintat repede în ierarhia boierească. În deceniul al optulea, a deţinut pe rând dregătoriile de 

paharnic, postelnic al doilea, logofăt al doilea şi logofăt. În 1674, Brâncoveanu a fost trimis de domnul 

Gheorghe Duca la Braşov, ca să îi convingă pe boierii refugiaţi acolo să se întoarcă în ţară. Din delegaţie făceau 

parte şi bunica sa maternă, Ilina (văduva postelnicului), şi Pârvu Cantacuzino. După negocieri lungi, între timp 

alăturându-li-se şi Stanca Brâncoveanu, misiunea încredinţată a fost împlinită. În acelaşi an, s-a căsătorit cu 

Marica, fiica lui Neagoe din Popeşti, la rândul său fiul fostului domn Antonie din Popeşti.  
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Doi ani mai târziu, domnul a fost solicitat de turci să participe la asediul Cehrinului, iar tânărul Brâncoveanu, 

care menţinuse relaţii bune cu Curtea domnească, a însoţit mica oaste. În septembrie, la întoarcere, a aflat că 

unchiul său Şerban Cantacuzino fugise de Gheorghe Duca din Bucureşti. Ajuns la Adrianopol (în româna 

timpului Odriu) şi apoi la Constantinopol, Şerban a obţinut mazilirea domnului şi propria numire pe tronul Ţării 

Româneşti.
 

 Urcarea pe tron a unchiului său Şerban Cantacuzino, pe care Brâncoveanu îl urmase în toamna lui 1678 la 

Rusciuc, a avut drept consecinţă numirea tânărului vlăstar în dregătoriile de agă (ianuarie-decembrie 1679), 

ispravnic al scaunului Bucureşti şi mare postelnic. Anul 1681 îl găsea la Constantinopol, unde purta discuţii în 

numele unchiului său cu Ladislau Csàki şi Cristofor Pasko, duşmanii domnului transilvănean Mihai Apafi, cei 

doi asumându-şi prin semnătură ca după răsturnarea lui Apafi să restabilească în Transilvania legea românească 

(adică religia ortodoxă) şi să îl repună în funcţie pe mitropolitul Sava Brancovici, persecutat şi întemniţat de 

către calvinişti pentru că nu voise să renunţe la ortodoxism.  

După ce în 1683 ajunsese la porţile Vienei, Imperiul Otoman, sub suveranitatea căruia se găsea Ţara 

Românească, a suferit un puternic recul: rând pe rând au fost pierdute de către turci în dauna imperialilor 

Ungaria şi Transilvania, însă situaţia Ţării Româneşti nu permitea înlăturarea vasalităţii turceşti. Iorga descria 

situaţia ţării astfel: 

„Pe toată linia Dunăriĭ [...] eraŭ numaĭ cetăţĭ de ale Turcilor. Dar nu numaĭ atîta [...] în Bugeac, în partea 

sudică a Basarabieĭ, din vremea luĭ Mihaĭ Viteazul încă se aduseseră Tatariĭ. [...] era de ajuns un semn, şi 

Tatariĭ din Bugeac, de la Sudul Basarabieĭ, ca şi ceĭ din Dobrogea, să invadeze Moldova şi Ţara-

Romănească‖.
 

 Negocierile lui Şerban Cantacuzino cu împăratul Leopold au început după depresurizarea Vienei în 1683, dar 

nu au ajuns la o concluzie nici până în primăvara lui 1688; prevederile erau un tribut de 75.000 de taleri, plătibil 

împărăţiei, un ajutor de 6000 de soldaţi daţi domnului în caz de nevoie (întrebarea rămânea cine îi urma să îi 

plătească). O problemă persista totuşi, întrucât Şerban Cantacuzino dorea să se alăture austriecilor doar după ce 

turcii şi tătarii ar fi fost învinşi, ca aceşti să nu poată pustii ţara, pe când tabăra imperială dorea să îi atragă pe 

valahi mai devreme, tocmai pentru a înlesni atingerea acestui deziderat. În ciuda acestui fapt, la 9 martie 1688, 

domnul Şerban Cantacuzino şi familia sa (stolnicul Constantin, Mihai Cantacuzino şi ginerele Constantin 

Brâncoveanu) depuneau jurământul de credinţă faţă de austrieci, în faţa solilor imperiali.  

Nu s-a putut trece peste diferend, solii trimişi la 18 mai 1688 de Şerban la Viena întorcându-se fără rezultat. 

Austriecii au cerut trecerea imediată în tabăra lor, iar din cauză că domnul tot nu dorea să se lege, împăratul a 

hotărât să frângă voinţa domnului cu forţa. În timp ce generalul Caraffa (comandantul armatelor imperiale din 

Ungaria superioară şi Transilvania) urma să plece pentru a asedia Belgradul cu armata principală, în 

Transilvania avea să rămână generalul Veterani cu 4000 de oameni. După cucerirea Lipovei (în germană 

Lippa), Veterani s-a despărţit de Caraffa şi a pornit via Lugoj şi Caransebeş spre Orşova, ajungând la data de 

14/24 august la Cerneţi. În cuvintele cronicarului Radu Popescu: 

„Atuncé Serbanŭ Vodă de aceasta înţelegândŭ de grabŭ trimise pre nepotu-seŭ Costandinŭ Brâncoveanulŭ 

vel-Logofetŭ, cu cârţi la Viterani Generariulŭ, cu multă rugăciune si cu multe darurĭ scumpe, ca să se 

întórcă înapoĭ ear', ca nu cumva simţindŭ Turciĭ vorŭ zice că este ţéra haină, si vorŭ porunci Tătarilorŭ de 

vorŭ veni aicĭ în ţéră să o robéscă. Atuncé Viterani Generariulŭ înţelegândŭ de aceasta, numai decâtŭ s'au 

redicatŭ de acolo cu tótă óstea luĭ de au venitŭ pre suptŭ munte pînă la Câmpulungŭ‖. 

La negocierile de la Câmpulung, lui Brâncoveanu i s-au adăugat şi fratele domnului, Mihai Cantacuzino şi 

boierul Constantin Bălăceanu. Generalul Veterani a putut fi înduplecat să părăsească ţara spre Braşov, în 

schimbul promisiunii că Şerban Cantacuzino va trimite o solie formată din rude apropiate care să declare făţiş 

aderenţa Ţării Româneşti la partida creştină.  

În 2/12 octombrie, solii Iordache Cantacuzino, Mihai Cantacuzino, Constantin Bălăceanu şi Şerban Vlădescu au 

plecat spre Viena, însă au fost opriţi după o săptămână de Veterani în Transilvania, întrucât împuternicirea nu 

era îndestulătoare. Şerban Vodă l-a trimis pe Brâncoveanu cu o împuternicire validă, după acordarea căreia solii 

au putut să-şi continue drumul.  
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ÎNCEPUTUL DOMNIEI 

Între timp, la 29 octombrie/9 noiembrie 1688, domnul Şerban Cantacuzino a murit. Del Chiaro, Cantemir şi 

Radu Popescu au înregistrat zvonul că Brâncoveanu ar fi fost implicat în asasinarea domnului, împreună cu 

fraţii acestuia Mihai şi Constantin Cantacuzino, însă ipoteza a fost combătută de Iorga, care arăta că voievodul 

era de mult timp bolnav şi că nu existau diferende politice între el şi fraţii săi. Şi Constantin C. Giurescu 

consideră puţin probabil ca Brâncoveanu să fi participat la o astfel de intrigă, precizând că e greu de stabilit 

temeiul învinuirii.  

Într-o scrisoare către egumenul mânăstirii Brâncoveni, prin care cerea o contribuţie la plătirea ploconului 

împărătesc, Constantin Brâncoveanu se pronunţa asupra alegerii sale ca domn: „Ne-am ridicat domn iar domnia 

mea aceasta nu aş fi pohtit, că ştie sfinţia ta că de nici unele lipsă n-am fost ci ca un domn eram la casa mea … 

şi pentru ca să vină nişcari străini domni asupra ţării şi a săracilor să-i necăjească fără milă şi să pustiască ţara, 

pentru aceia am luat domnia mea jugul acesta asupra domniei mele‖.
 

 După preluarea domniei, Brâncoveanu a reconfirmat mandatul solilor trimişi la Viena. Aceştia au ajuns acolo la 

10 decembrie 1688, ajungând pe 30 ianuarie la următorul acord, înscris într-o diplomă: Ţara Românească 

renunţa la toate legăturile cu Poarta şi reînnoda atârnarea faţă de Ungaria, moştenitor ai cărei regi era împăratul 

Austriei. Cei doi Cantacuzini au rămas la Viena ca ostatici, garanţie pentru ţinerea angajamentului, însă în ţară 

s-a întors numai Şerban Vlădescu, întrucât Constantin Bălăceanu a fost întâmpinat în Transilvania de văduva lui 

Şerban Cantacuzino, soacra sa, care i-a adus vestea că Brâncoveanu a dispus plătirea restului de haraciu datorat 

din averea rămasă de la domnul răposat.
 

 Brâncoveanu l-a pedepsit pe boierul Şerban Vlădescu, fapt care l-a condus pe istoricul Constantin Giurescu să 

caute explicaţia în faptul că solii ar fi depăşit mandatul verbal al lui Brâncoveanu, anume că înţelegerea avea să 

se aplice doar cu condiţia lui Şerban. Atitudinea lui Brâncoveanu i-a iritat pe imperiali, care aveau nevoie de 

resursele Ţării Româneşti pentru a-şi întreţine trupele din regiune. În consecinţă, imperialii au decis să îşi ia cu 

forţa lucrurile de care aveau nevoie: ducele de Baden a invadat Ţara Românească dinspre Cerneţi, la începutul 

lui noiembrie 1689, acţiune coordonată cu invazia generalului Donat Heissler dinspre nord, prin pasul Bran.  

Pus în faţa forţei imperialilor, Brâncoveanu s-a conformat, plătind restul de tribut în acord cu diploma din 

ianuarie 1688, fiind nevoit să accepte iernarea în ţară a 12 regimente şi să predea armatei austriece 1500 de cai. 

Cum a găsit însă răgazul, domnul s-a adresat tătarilor şi turcilor, chemându-i spre ajutor, întrucât o incursiune a 

tătarilor era preferabilă jafului neîntrerupt de săptămâni al cătanelor. În ianuarie 1690 tătarii au intrat în ţară, iar 

Heissler se retrăgea peste graniţă, urmărit de tătari.  

 

BĂTĂLIA DE LA ZĂRNEŞTI 

Pentru a elimina însă pericolul pe care îl reprezenta oastea imperială situată la graniţele sale, Brâncoveanu a 

pornit în vară o ofensivă cu ajutorul turcilor şi al curuţilor comandanţi de pretendentul la tronul Transilvaniei, 

Emeric Tököli. Luând-o pe poteci de munte, au ocolit Branul, putând astfel să-l ia prin surprindere oastea 

formată din austrieci şi secui: bătălia de la Zărneşti a fost catastrofală pentru imperiali, generalul Heissler fiind 

luat prizonier. Tot acolo a murit şi Constantin Bălăceanu. Deşi l-au încoronat pe Tököli principe al 

Transilvaniei, sosirea armatei ducelui de Baden i-a determinat pe învingători să se retragă la sudul Carpaţilor. În 

conflictul dintre turci şi austrieci, vara lui 1690 a dus mutarea frontului la nord de Dunăre şi în vest, Ţara 

Românească scăpând de greutăţile pe care le aducea statutul de câmp de luptă. Astfel relaţiile lui Brâncoveanu 

cu imperialii s-au îmbunătăţit rapid. Era în interesul lui să menţină relaţii bune cu ei, întrucât exista perspectiva 

întoarcerii forţelor, cât şi a căderii sub stăpânirea austriacă odată cu încheierea viitorului tratat de pace. 

Imperialii aveau nevoie de el, întrucât pe timp de război domnul Ţării Româneşti era cea mai bună sursă de 

informaţii despre ceea ce se petrecea în Imperiul Otoman, el fiind în legătură permanentă cu capuchehaialele 

sale de pe lângă Poartă, cu paşii din Silistra, Nicopole şi Vidin şi avea agenţi pe lângă alţi demnitari ai 

Imperiului Otoman. Relaţiile au fost intermediate de contele de Erbs, luat prizonier la Zărneşti.  

Restul domniei lui Brâncoveanu a însemnat o perioadă lungă de pace.  

 

PÂNĂ LA TRATATUL DE LA KARLOWITZ 

Brâncoveanu era un duşman al Cantemireştilor din Moldova. Constantin Cantemir îi trimisese generalului 

Heissler fonduri băneşti, când acesta din urmă ocupase Bucureştii. Când domnul Moldovei a murit în primăvara 
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lui 1693, a fost succedat pe tron de fiul său Dimitrie, care ţinea corespondenţă cu Maria Cantacuzino (văduva 

lui Şerban). Brâncoveanu a acţionat repede la Constantinopole întru schimbarea tânărului Dimitrie: a logodit-o 

pe fiica sa Maria cu boierul Constantin Duca (fiul fostului domn moldovean Gheorghe Duca) şi a obţinut 

numirea pe tron a acestuia. Constantin Duca s-a dovedit o dezamăgire, întrucât represiunile sale crunte 

împotriva partidei adverse au stârnit mânia marelui vizir, care a trebuit să fie stinsă cu pungile de bani ale 

domnului Ţării Româneşti. În iunie 1693 Ţara Românească a fost zguduită de vestea că turcii şi tătarii aveau să 

invadeze Ardealul prin Muntenia. Brâncoveanu a mers la Rusciuc, unde vizirul l-a primit cu multă căldură. 

Sfatul său în consiliul de război ca invazia să se facă pe la Teleajen a fost primit cu unanimitate, însă evoluţiile 

din apropierea Belgradului au salvat ţara de la efectele trecerii acestor armate, trupele credincioase sultanului 

fiind nevoite să pornească spre Belgrad.
 

 În 1695, sultanul Mustafa al II-lea a pornit într-o expediţie în Ungaria. A cucerit Lipova şi l-a omorât pe 

generalul Veterani lângă Lugoj. Lui Brâncoveanu i-a revenit sarcina de a apăra Dunărea la Cerneţi, misiune de 

care s-a achitat întru totul. În plus, a fost nevoit să repare cetatea Cladova. La întoarcere, sultanul a intrat în ţară, 

aşa că domnul a fost obligat să îl întâmpine, însă acest lucru a suscitat frici, întrucât se credea că i-ar fi putut 

pica în mână scrisori compromiţătoare. Brâncoveanu nota pe marginea calendarului: 

„† Septemvrie 18 dni, Miercuri mĭ-au venit veaste de la Cornea vel ban, de la Cerneţ, că pogoară Inpăratul 

Sultan Mustafa pe la Ruşava, să treacă pen ţară, să meargă la Necopoe. 

† Septemvrie 20 dni, ne-au venit ferman să meargem înnaintea Inpăratului.‖  

 

DUPĂ TRATATUL DE LA KARLOWITZ 

După încheierea tratativelor de pace de la Karlowitz, în Peninsula Balcanică s-a restabilit un echilibru între 

austrieci şi otomani. În prima lună a anului 1700, Brâncoveanu a fost nevoit să părăsească scaunul, pentru a-i da 

ajutor hanului tătar împotriva nogailor răsculaţi. A tăbărât la Drăgăneşti, unde a primit ordin de la sultan să se 

întoarcă, întrucât problema se rezolvase deja. Pe plan intern, a fost urzită o intrigă împotriva domnului şi a 

Cantacuzinilor, de către Dumitraşcu Corbeanu, Grigore Băleanu şi Radu Hrizea Popescu. Complotiştii au 

înaintat plângerea unui dregător turc, care însă s-a adresat lui Brâncoveanu. Boierii au fost închişi, însă domnul 

a trebuit să răscumpere bunăvoinţa turcilor cu 300 de pungi, constând din 67.500 de taleri din vistierie şi 82.500 

din veniturile proprii.  

Pe plan extern, intrigile lui Brâncoveanu au obţinut în acelaşi an mazilirea lui Antioh Cantemir, care a fost 

depus la Constantinopol în temniţa ordinară. În locul său a venit Constantin Duca, în care domnul Ţării 

Româneşti îşi pierduse încrederea. În scurt timp Duca s-a făcut nepopular, iar boierii moldoveni băjeniţi au fost 

primiţi de Brâncoveanu, care a intermediat discuţiile lor cu solul trimis de Duca pentru negocieri. O lovitură 

pentru mândria lui Brâncoveanu a fost firmanul Porţii din care reieşea că Duca ceruse deasupra capului său 

predarea boierilor, lucru pe care domnul valah l-a evitat prin mijloace diplomaţie.  

În 1702, după ce l-a primit cu mare fast pe ambasadorul britanic la Constantinopol William Paget, aflându-se la 

Mânăstirea Brâncoveni, domnul Ţării Româneşti a fost informat despre schimbarea marelui vizir cu Mustafa 

Paşa Taltaban, cunoscut pentru cruzimea şi lăcomia sa. Pe lângă faptul că a primit un consistent plocon de 

numire în funcţie, acesta a dispus ca ţara să plătească întregul haraci odată, ceea ce a necesitat mari eforturi 

până la capătul anului; în scurt timp a fost omorât şi înlocuit cu Rami Efendi.  

 

ADRIANOPOL 

Anul 1703 a reprezentat un moment de răscruce pentru Constantin Brâncoveanu. A primit informaţii că o 

grupare adversă, din care făcea parte şi Alexandru Mavrocordat, complota împotriva sa, iar refuzul domnului de 

a plăti unui muftiu 50 de pungi de bani a agravat situaţia. O solie condusă de Kuciuk Selin a ajuns la Bucureşti 

în aprilie, unde i s-a prezentat domnului firmanul din partea vizirului, în care era invitat să meargă la 

Adrianopol (unde era stabilită la acel moment Poarta), pentru ca „să sărute poala împărătească‖. Curtea a fost 

cuprinsă de panică; în fapt, după cum au aflat trimişii domnului, intenţiile vizirului erau rele. Plecarea lui 

Brâncoveanu a fost amânată cu patru săptămâni, întrucât s-a îmbolnăvit de erizipel; imbrohorul a cerut să-l vadă 

pe domn, însă s-a convins că boala nu era simulată, „văzându-l umflat la cap, obraz şi gât, de abia 

recunoscându-l‖. Abia în mai a putut Brâncoveanu să părăsească Bucureştii, după ce a fost convins de 

Cantacuzini (conform lui Ion Neculce) să nu aleagă calea exilului. Din alaiul impresionant făceau parte stolnicul 
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Cantacuzino, toţi boierii mari, mitropolitul ţării, medicul Iacob Pylarino, în total 1500 de persoane. În spatele 

deplasării foarte lente nu era numai sănătatea convalescentă a domnului, ci şi nevoia de a temporiza pentru a 

cumpăra bunăvoinţa dregătorilor Porţii. În tabăra de la Arnăutchioi, domnul l-a întâlnit pe Alexandru 

Mavrocordat, căruia i-a fost făcută o primire impunătoare şi numeroase cadouri.  Ajuns în Adrianopol, a fost 

primit după o săptămână de vizir, care l-a anunţat că Imperiul Otoman creşte haraciul de la 280 de pungi la 520, 

o veste primită de voievod şi boieri cu multă supărare. Totuşi, decizia trebuia acceptată, iar Brâncoveanu a fost 

reînvestit în domnie, printr-o ceremonie în care vizirul i-a îmbrăcat pe domn şi pe boieri în caftane valoroase.  

Sumele luate la plecare se dovediseră neîndestulătoare, astfel că boierul Toma Buculbaşa a sosit din ţară cu 

pungi de bani, fiindu-le făcute cadouri mamei sultanului şi sultanului însuşi. Audienţa la sultan a fost scurtă, 

padişahul limitându-se la a-i da sfaturi banale lui Brâncoveanu, care era confirmat în domnie pe viaţă. În restul 

timpului petrecut la Adrianopol, domnul a lucrat ca să fie schimbat Constantin Duca de pe tronul Moldovei. 

Marele vizir i-a propus lui Brâncoveanu scaunul, însă la sfatul stolnicului Cantacuzino, acesta a refuzat, întrucât 

era vorba de o încercare de a-i stoarce mai mulţi bani. A fost impus protejatul său, Mihail Racoviţă. Drumul la 

Adrianopol, audienţa la sultan şi întoarcerea victorioasă la Bucureşti au fost imortalizate într-o frescă la Palatul 

de la Mogoşoaia, distrusă între timp.  

Toma Cantacuzino rămăsese după episodul Adrianopol pe lângă Poartă, însă a fost schimbat pentru că începuse 

să ducă o politică independentă, încercând chiar o apropiere de Dimitrie Cantemir. În locul său, Brâncoveanu l-

a trimis pe Ştefan Cantacuzino. Conform istoricilor Ştefan Ionescu şi Panait I. Panait, este posibil ca în această 

perioadă să fi început răcirea relaţiei lui Brâncoveanu cu Toma şi Mihai Cantacuzino. Situaţia ţării era agravată 

de schimbările frecvente din ierarhia Imperiului Otoman, ultimele luni ale anului 1704 văzând numirea în 

funcţia de vizir a doi duşmani ai lui Brâncoveanu (Ahmed Calaili şi Tebendar Mehmed). La începutul anului 

1705, prin intermedierea lui Alexandru Mavrocordat şi a patriarhului Dosithei, Brâncoveanu a ajuns la o 

înţelegere cu Antioh Cantemir, cele două părţi angajându-se să nu se pârască între ele la Poartă. În consecinţă, 

Mihail Racoviţă a fost mazilit, iar pe la mijlocul anului Antioh Cantemir şi-a început a doua domnie.
 

 Anul 1706 a adus mai multe cereri de bani din partea turcilor, iar tentativele de negociere nu au dat roade; în 

consecinţă, Brâncoveanu a contribuit din propria vistierie pentru a acoperi sumele cerute, la care se adăugau 

cheltuielile prilejuite de numirea unui nou mare vizir, Gin Ali Paşa.  

 

CONFLICTUL CU FAMILIA CANTACUZINO 

În iunie 1707, Mihai Cantacuzino a fost schimbat din funcţia de mare spătar, iar stolnicul Constantin 

Cantacuzino a fost rechemat de la Constantinopol. Ruşii au făcut demersuri ca Mihai Cantacuzino să fie 

reinstituit în funcţia lui, la care Brâncoveanu a răspuns că unchiul său fusese păstrat în dregătorie „nu din cauză 

că ar fi slujit cu folos în treburile voastre şi ale noastre, ci din cauza înrudirii pe care am avut-o cu el [...] 

Mihai deşi deştept şi ager, munceşte numai pentru sine şi pentru casa sa, iar nu pentru treburile obşteşti”.  

Conflictul cu protectorii săi s-a manifestat într-o controversă asupra numirii boierului David Corbea ca rezident 

pe lângă curtea lui Petru cel Mare. Acesta, un om al Cantacuzinilor, fusese trimis în Rusia la începutul anului, 

pentru ca în aprilie să fie încredinţat de ţar cu o misiune pe lângă Francisc Rakoczy. Brâncoveanu se aştepta să 

fie ţinut la curent cu detaliile, însă a fost ocolit dinadins, Corbea scriindu-le doar Cantacuzinilor.  

În orice caz, însuşi ţarul Petru s-a adresat în iulie 1707 lui Brâncoveanu pentru repunerea lui Mihai Cantacuzino 

în funcţie, însă a fost refuzat politicos, ceea ce nu a afectat însă relaţiile dintre celedouă state. În următorii ani, 

relaţiile dintre Brâncoveanu şi unchii săi au rămas foarte proaste: în timp ce Mihai cerea ţarului asigurări pentru 

azil, stolnicul Constantin era retras de la curte la moşiile sale. În primăvara lui 1707, atât Brâncoveanu cât şi 

Antioh Cantemir au primit firmat de la sultan, prin care li se cerea să participe în foarte scurt timp în persoană la 

repararea şi fortificarea cetăţii Bender. Voievodului valah i se cerea să pună la dispoziţie 200 de lemnari, 100 de 

zidari, 2.000 de salahori şi 350 de care. Deşi a trimis toţi meşterii, a făcut tot posibilul să fie scutit de a se 

prezenta în persoană, ceea ce l-a costat 30 de pungi.  

În primăvara anului următor, cererea s-a repetat, ţara fiind nevoită să trimită 1500 de salahori, 220 de care şi 60 

de toporaşi la Bender, efort care nu se scădea din haraci (tributul oficial).  
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MAZILIREA ŞI SUPLICIILE 

Capugiul Mustafa-aga, unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Brâncoveanu, a ajuns la Bucureşti în ziua de 

marţi, 23 martie/4 aprilie 1714. Ales ca să nu-l înspăimânte pe Brâncoveanu, a călătorit cu pretextul că ar avea 

treburi la Hotin. Întâmpinat de ofiţeri ai lui Brâncoveanu, a spus că este obosit şi că ar dori să fie primit a doua 

zi în audienţă. Del Chiaro descrie ce s-a întâmplat apoi după cum urmează: 

„A doua zi, Mercuri, obicinuitul alai conduse pe capugiu la Curte, aşteptat de Brâncoveanu în marea sală de 

audienţă unde, sosind Turcul, Domnitorul se ridică de pe tron, îl întâmpină până la jumătatea odăiei şi urându-i 

bun venit îl pofteşte să şadă. Turcul răspunse că nu este timp de şezut, şi fiindu-i vechi prieten regretă a-i fi adus 

o ştire rea, dar să aibă răbdare şi să se supuie voinţii divine şi să asculte de ordinele Sultanului, şi scoţând o 

năframă de mătasă neagră o puse pe un umăr al Principelui, spunându-i mazil, ceea ce înseamnă detronat. Bietul 

Principe, surprins, începu să deteste nerecunoştinţa sălbatică a turcilor, cari răsplătesc în aşa fel serviciile aduse 

împărăţiei în 25 şi mai bine de ani, şi voind a se aşeza pe tron, fu împins la o parte de turc, care-i spuse că locul 

său nu mai este pe tron.‖ În continuare, Brâncoveanu a fost închis sub pază în sala de audienţă, în timp ce 

Mustafa-aga a citit boierilor adunaţi în grabă firmanul prin care fostul domn şi întreaga sa familie erau declaraţi 

haini. Apoi a fost dat în paza boierilor, care răspundeau cu viaţa şi averea prin ordinul sultanului de prizonier, în 

timp ce turcii au pornit să sigileze vistieria şi cămara (tezaurul public şi tezaurul privat). Negustorii au fost la 

rândul lor făcuţi responsabili ca boierii să nu-l facă pe mazil scăpat.  

A doua zi, în ziua de Buna Vestire (25 martie/6 aprilie) a ajuns în Bucureşti imbrohorul, care l-a impus boierilor 

pe Ştefan Cantacuzino. Tot de la Del Chiaro citire: 

„Ce privelişte rară! ce schimbare unică! în acelaşi timp, doi Voevozi în aceiaşi Curte: unul depus, iar altul, 

cum susţine toată lumea, impus. […]”. 

Principele Şerban, după primirea omagiilor, trecu în apartamentul lui Brâncoveanu pe care-l asigură de 

surprinderea întronării sale fără voe, precum şi de calităţile ce recunoaşte fostului Voevod. În timpul acestei 

întrevederi am remarcat că Cantacuzino sta în picioare, îar Brâncoveanu care şedea, având cuca pe cap, îi 

răspunse cu politeţa sa cunoscută că: e mai bine că domnia a fost încredinţată lui decât unui străin.‖ Mazilul şi 

familia sa au fost trimişi a doua zi la Constantinopol, Brâncoveanu fiind condus de noul domn al ţării. Conform 

lui Del Chiaro, i-ar fi spus: „dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. 

Dacă însă sunt fructul răutăţii omeneşti, pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe duşmanii mei, dar păzească-

se de mâna teribilă şi răsbunătoare a judecăţii divine.‖ Până la graniţă l-au condus o mână de boieri. 

Concomitent, la Constantinopol a fost arestată Bălaşa, fiica lui Brâncoveanu, care se pregătea s-o aducă în ţară 

pe logodnica lui Radu Brâncoveanu (Maria, fiica lui Antioh Cantemir). 

Călătoria a durat circa trei săptămâni, iar în pofida speranţei sale, fostul domn nu a închis într-unul din palatele 

sale, ci în închisoarea Edicule (Cele şapte turnuri), „într-un loc întunecos‖. A fost dezbrăcat de hainele domneşti 

cu care plecase din Bucureşti. Doamna Marica, o noră şi doi nepoţi au fost închişi într-un loc mai înalt şi mai 

luminos.  

 

MARTIRIUL 

„Odată cu Brâncovanul au pierit cei patru feciori ai lui, cărora el le-a grăit astfel în ora morţii: „Iată, toate 

avuţiile şi orice am avut, am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele... Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei! 

să nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos, mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte 

de ocară a murit. Credeţi tare întru aceasta şi nu vă mişcaţi, nici vă clătiţi din credinţa voastră pentru viaţa şi 

lumea aceasta...”. Acestea zicând el, porunci împăratul de le tăiară capetele, întâi ale feciorilor, începând de 

la cel mai tânăr, şi mai pe urmă a tăiat capul lui Constantin Brâncovanu, şi aruncară trupurile în mare. Şi 

creştinii, după aceea, aflându-le, le-au astrucat la Patriarhie‖. 

— Martiriul în cuvintele lui Gheorghe Şincai 

După cum remarca N. Iorga în 1899, „[c]ea maĭ mare parte din ceĭ ce cunosc catastrofa tragică a familieĭ 

fericite a luĭ Brâncovénu nu bănuesc că ceea ce ni se dă ca istoria acesteĭ drame nu e alta decât un mosaic de 

scirĭ [ştiri, n.m.] pestriţe, luate de la fel de fel de isvóre de a doua mână: scurte mărturiĭ de călĕtorĭ, povestirĭ 

tărḑ iĭ [târzii, n.m.]‖. Cert este că martiriul a avut loc pe data de 15/26 august 1714, când creştinii sărbătoreau 

Adormirea Maicii Domnului.  
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[n.n.: NU ESTE ADEVĂRAT CE AFIRMĂ N. IORGA! Mai jos, redăm mărturia plenipotenţiarului 

veneţian la Ţarigrad, ANDREEA MEMNO, care a fost de faţă, în ziua de 15 august (Sfânta Maria) 1714, 

la scena execuţiei lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a membrilor familie sale!!!] 

 
...După execuţie, capetele au fost purtate în vârf de suliţă prin oraş, în timp ce corpurile au rămas la locul 

execuţiei, de unde au fost aruncate spre seară în mare.  

 

POSTERITATE 

După martiriu, trupul lui Brâncoveanu fusese aruncat în marea Marmara, fiind pescuit de nişte greci care l-au 

îngropat pe o insulă din largul mării. În 1720, văduva Marica l-a adus în ţară şi l-a înmormântat la Biserica 

Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie a domnului. Lespedea nu a fost inscripţionată, pentru a nu a afla 

turcii că trupul a fost adus în ţară, însă văduva domnului a inscripţionat numele Constantin Brâncoveanu în 

caractere chirilice pe candela de argint, inscripţie redescoperită în 1914. Osemintele lui Brâncoveanu au fost 

dezgropate în secolul al XX-lea în două rânduri, în 1932 şi în 1985. În 1932, osemintele domnului au fost 

identificate cu prilejul unei cercetări arheologice desfăşurate la biserică, în coordonarea lui Virgil Drăghiceanu, 

secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice. În 1985 au avut loc lucrări de consolidare ale mormântului, 

conduse de arheologul Panait I. Panait. În 12-15 mai 2014, cripta de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou a fost 

deschisă din nou, fiind identificate trei sicrie; într-unul din ele erau rămăşiţele lui Constantin Brâncoveanu, un 

craniu cu urme corespunzând descrierii morţii şi celelalte oase dispuse sub formă de curce (în alt sicriu erau 

oasele soţiei şi ale unora dintre urmaşii săi). Patriarhia Română a însărcinat cu această cercetare arheologică o 

echipă de la Muzeul Municipiului Bucureşti, completată de două persoane de la Institutul de Antropologie 

„Francisc Rainer‖ al Academiei Române.  

Cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul din Constantinopole, Biserica Ortodoxă Română a plasat 

rămăşiţele domnului într-o raclă, ritual descris de vicarul administrativ patriarhal Ionuţ Corduneanu astfel: 

„Pregătirea pentru aşezarea în raclă este una specifică sfintelor moaşte şi a fost făcută de preasfinţitul părinte 

Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al arhiepicopiei Bucureştilor. Astfel, osemintele domnitorului au fost 

spălate cu agheasmă mare, cu vin curat, ulei şi unse cu sfântul şi marele mir, pregătit odată în an în Joia Mare. 

Este o pregătire demnă de toată cinstea. Apoi osemintele se pun într-o pânză de in, fiind un acoperământ 

rezistent, aşezate după structura anatomică. Capul se pune distinct într-o pânză specială. După ce au fost aşezate 

în racla de argint, o porţiune mică rămâne acoperită cu geam, în dreptul mâinii. De acum, nu mai vorbim de 

oseminte, ci de sfinte moaşte şi vor rămâne în biserică.‖ La 21 mai 2014, în ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi 

Constantin şi Elena, a avut loc o procesiune cu moaştele de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti până la 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la eveniment participând patriarhul Daniel, membri ai Sfântului Sinod, sute de 

preoţi şi diaconi, monahi şi monahii şi mii de persoane. Drumul urmat a fost cel din 1934, când rămăşiţele 

voievodului fuseseră reînhumate după deshumarea din 1932. Racla va rămâne expusă în Biserica Sfântul 

Gheorghe Nou, cu excepţia unor viitoare evenimente religioase. 

 

DOMNIA. ASPECTE GENERALE 

Contextul extern al domniei lui Brâncoveanu era definit de adversitatea a patru mari puteri, Imperiul Otoman, 

Imperiul Habsburgic, Polonia lui Ioan Sobieski şi Rusia lui Petru cel Mare, care aveau toate interese la Dunăre.  

În această situaţie, micile popoare din răsăritul Europei puteau să se menţină doar adoptând o politică „suplă şi 

abilă‖.  Ţara Românească era vasală a Imperiului Otoman, nu dispunea de armată sau de un tezaur pentru război 

şi era prin situarea geografică foarte vulnerabilă la invazii străine. În acest context, Constantin Brâncoveanu a 

adoptat o politică a „neutralităţii veghetoare‖.  

Pe plan intern, anii domniei lui Brâncoveanu au fost marcaţi de un progres economic şi cultural-artistic; au fost 

luate măsuri de modernizare a aparatului statal şi de reformare a sistemului fiscal. Cancelaria statului a fost 

reorganizată pentru a putea menţine raporturi cu străinătatea.
[97]

 Din punct de vedere cultural, epoca 

brâncovenească s-a deschis influenţelor occidentale, care au început să prevaleze asupra celor orientale: astfel s-

a creat o sinteză originală naţională, care îmbina ambele tradiţii.  
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POLITICA INTERNĂ 

Pe plan intern, Ţara Românească sub Constantin Brâncoveanu a cunoscut mai ales după încheierea Păcii de la 

Karlowitz o perioadă marcată de avânt economic. Din punct de vedere fiscal, a avut de suferit în special 

populaţia rurală, ca urmare a cererilor Imperiului Otoman şi mai târziu ale Imperiului Habsburgic. O mare parte 

a locuitorilor din satele aservite şi-au pierdut pământul, reuşind însă să-şi păstreze libertatea. 

 

POLITICA EXTERNĂ 

Situaţia internaţională a Ţării Româneşti s-a schimbat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mai ales în 

ultimele două decenii, datorită ambiţiilor habsburge, care au angrenat reacţia celorlate puteri: Imperiul Otoman, 

care arătase tot mai multe semne de slăbiciune trebuia să reacţioneze, în timp ce Franţa şi Anglia doreau 

păstrarea statu quo-ului; Rusia manifesta prime ambiţii, iar Polonia făcea revendicări asupra ţărilor române. 

Conform lui Ionescu şi Panait, ţările române, semiautonome, trebuiau să devină din obiecte ale istoriei subiecte 

al acesteia. Din diferite considerente, actorii mari (otomanii, h Imperialii au încheiat în 1687 un tratat cu Mihail 

Apafi, privind încartiruirea de trupe şi contribuţia financiară la vistieria imperiului, ceea ce i-a făcut repede 

foarte antipatici transilvănenilor. 

Direcţii 

După cum scria Iorga în 1914, „osândit să nu facă politica armelor, el [Brâncoveanu, n.m.] a făcut marea 

politică a culturii, cea mai mare‖.  

Chiar şi după despărţirea de Cantacuzini, liniile politicii externe a lui Brâncoveanu au rămas aceleaşi.  

 

DEZVOLTAREA CULTURALĂ 

În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a cunoscut o perioadă de înflorire, 

voievodul fiind un fervent sprijinitor al culturii. În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un 

gospodar desăvârşit şi bun administrator al avuţiilor ţării, instaurând o epocă de prosperitate şi de pace. 

Domnul a iniţiat o amplă activitate de construcţii religioase şi laice, îmbinând armonios în arhitectură, pictură 

murală şi sculptură tradiţia autohtonă, stilul neo-bizantin şi ideile novatoare ale renascentismului italian într-un 

nou stil caracteristic, numit stilul brâncovenesc. Denumirea de stil brâncovenesc, sau de artă brâncovenească, 

este folosită în istoriografia română de artă pentru arhitectura şi artele plastice din Ţara Românească în timpul 

domniei lui Constantin Brâncoveanu. Deoarece această epocă a influenţat în mod hotărâtor evoluţiile de mai 

târziu, termenul se foloseşte prin extensie şi pentru a descrie operele de artă din vremea primilor Mavrocordaţi, 

până către 1730. Istoricii de artă caracterizează uneori stilul prin analogie cu renaşterea apuseană, datorită 

structurilor sale clare, raţionaliste, dar exuberanţa lui decorativă permite şi folosirea termenului de baroc 

brâncovenesc.  

Constantin Brâncoveanu şi-a asumat rolul de protector al tiparului şi şcolilor din Ţara Românească, dar şi din 

Transilvania, numele său fiind întâlnit între cele ale donatorilor de la şcoala românească din Şcheii Braşovului. 

S-a înconjurat de personalităţi de cultură din ţară şi străinătate, susţinând financiar şi diplomatic pregătirea 

tinerei generaţii de cadre în şcolile europene. 

Constantin Brâncoveanu a înfiinţat în 1694 Academia domnească din Bucureşti, o şcoală superioară („colegiu 

public pentru pământeni şi străini‖) având ca limbă de predare greaca veche, în clădirile de la mănăstirea 

„Sfântul Sava‖. În 1707 el a reorganizat-o, numind în fruntea ei pe învăţatul grec Sevastos Kyminitis, urmat de 

Marcu Porfiropol. 

În paralel cu „Academia de la Sfântul Sava‖, funcţionau şi alte şcoli, în incinta unor mănăstiri, în care se preda 

în slavoneşte şi în româneşte. Aşa au fost şcolile de la mănăstirile Sfântul Gheorghe Vechi şi Colţea, amândouă 

în Bucureşti, care pregăteau dieci pentru cancelariile domneşti, preoţi şi dascăli. O serie de şcoli româneşti 

existau în oraşele ţării, în mănăstiri şi chiar în mediul rural. În câteva mănăstiri au luat fiinţă biblioteci, cu 

lucrări procurate din mari centre culturale din apusul Europei; printre acestea se remarcau biblioteca de la 

mănăstirea Mărgineni (ctitoria lui Constantin Cantacuzino, postelnicul) şi biblioteca mănăstirii Horezu, ctitorie 

a lui Constantin Brâncoveanu. 

Constantin Brâncoveanu a rămas în istorie şi în conştiinţa naţională şi ca un mare ocrotitor al tiparului. Domnia 

lui debutează printr-un act de cultură şi anume prin apariţia Bibliei de la Bucureşti, prima ediţie integrală a 

Sfintei Scripturi în limba română, operă de mari proporţii pentru acel timp (944 pagini format mare, pe două 
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coloane, cu literă măruntă). Tipărirea începuse încă din timpul lui Şerban Cantacuzino, la 5 noiembrie 1687; un 

prim tiraj era terminat în septembrie 1688, deci în timpul vieţii acestuia. Al doilea tiraj s-a terminat abia în 

noiembrie 1688, sub noul domn. Potrivit unei note dintr-o altă tipăritură, Brâncoveanu, ca mare logofăt al Ţării 

Româneşti, fusese „ispravnicul‖ lucrării de tipărire a acestei prime Biblii româneşti. 

Pe lângă tipografia mai veche înfiinţată în 1678 la Bucureşti de către mitropolitul Varlaam, s-au înfiinţat acum 

câteva tipografii noi: la Buzău în 1691, prin strădaniile episcopului Mitrofan (un moldovean, fost episcop de 

Huşi), la Snagov în 1694, la Râmnicu Vâlcea în 1705, la Târgovişte în 1708, toate prin osteneala lui Antim 

Ivireanul (adus de Brâncoveanu în 1689 de la Constantinopol) care, dintr-un smerit ieromonah, a ajuns să fie 

ales în 1705 episcop la Râmnic, iar în 1708 mitropolit. S-au tipărit felurite cărţi: de slujbă, de teologie, de 

învăţătură, de combatere a catolicismului şi calvinismului, toate în limbile română, greacă, slavonă şi chiar 

arabă, turcă şi georgiană. 

 

FAMILIE ŞI URMAŞI 

Căsătorit cu Marica, nepoata lui Antonie Vodă din Popeşti, Constantin Brâncoveanu a avut cu aceasta patru fii, 

Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi şapte fiice, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălaşa şi Smaranda.  

Din cei patru fii, care au fost toţi ucişi împreună cu domnul la Constantinopol, doar Constantin avea la rândul 

său un fiu (Constantin III), iar Ştefan avea o fată, Maria (diminutive Măriuţa, Marica). Maria a murit fără copii. 

Fiii 

Dintre fiii lui Constantin Brâncoveanu, cei doi mai mici nu au fost căsătoriţi. Ceilalţi doi au avât câte un copil, 

beizadeaua Constantin un băiat numit tot Constantin (viitor ban), iar Ştefan o fată căsătorită Alexeanu, care nu a 

avut urmaşi. 

 

FIICELE 

Din cele şapte fiice ale sale, Brâncoveanu a trăit moartea a două. Nepoţii care s-au născut din căsniciile 

celorlalte fiice nu au purtat numele Brâncoveanu. 

 

CTITORII BRÂNCOVENEŞTI 

Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai importanţi ctitori de biserici şi mănăstiri din ţările române. 

Încă înainte de a ajunge domn, el a ridicat două biserici, una la Potlogi, Dâmboviţa şi alta la Mogoşoaia, lângă 

Bucureşti. 

După ce s-a urcat pe tronul Ţării Româneşti, Brâncoveanu a mai ctitorit tot în Bucureşti încă trei biserici, pe 

locul unora mai vechi: biserica Sfântul Ioan cel Mare sau „Grecesc‖, demolată în secolul trecut, biserica 

mănăstirii Sfântul Sava, demolată în secolul trecut şi Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, existentă şi 

azi în centrul capitalei, recent restaurată. În această din urmă biserică au fost depuse şi osemintele ctitorului, în 

anul 1720, aduse în ascuns de la Constantinopol, de către soţia sa, doamna Marica. 

A mai zidit o biserică în satul Doiceşti, Dâmboviţa, în 1706. 

Împreună cu unchiul său, spătarul Mihai Cantacuzino, a ridicat mănăstirea din Râmnicu Sărat, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, închinată mănăstirii Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. 

În vara anului 1690, Constantin Brâncoveanu a pus piatra de temelie a celei mai de seamă din ctitoriile sale, 

Mănăstirea Horezu (sau „Hurezi‖), cu hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena. 

Printre alte biserici şi mănăstiri ctitorite sau refăcute de Brâncoveanu sunt Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 

Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Polovragi şi Mănăstirea Turnu din Târgşoru Vechi.  

 

AVEREA 

Anvergura averii lui Constantin Brâncoveanu a făcut impresie încă din timpul vieţii sale. Este un fapt bine 

încetăţenit că în capitala Imperiului Otoman era concurenţă între funcţionari pentru a fi trimişi cu treburi în Ţara 

Românească, întrucât bacşişurile plătite de domn erau foarte generoase. Brâncoveanu nu a pregetat să 

folosească fondurile sale personale în multe situaţii când vistieria statului nu putea suporta cheltuielile formale 

şi informale pe care le presupunea vasalitatea faţă de otomani. Averea a fost de altfel şi cauza principală a 

mazilirii sale, sultanul şi marele vizir promiţându-şi mari beneficii (mai ales) de pe urma confiscării averilor 

mobile. 
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În 1708, Brâncoveanu avea în stăpânire 111 sate şi moşii. El avea pe întreaga întindere a ţării terenuri agricole 

fertile, vii, heleşteie şi bălţi cu peşte, pe lângă sume de bani, parte din ei depusă în străinătate, obiecte preţioase 

(„scule‖, în jargonul timpului) şi bijuterii. Ionescu şi Panait observă că Brâncoveanu a profitat de procesul 

socio-economic de dezagregare a proprietăţii de obşte, materializat în neputinţa ţăranilor de a-şi menţine micile 

ocini. În consecinţă, Brâncoveanu cumpăra astfel de suprafeţe de pământ, deseori aflate în vecinătatea 

proprietăţilor sale proprii.  

 

ISTORIOGRAFIE 

Faţă de marea majoritate a domniilor din spaţiul românesc, privitor la cea a lui Constantin Brâncoveanu s-au 

păstrat o multitudine de izvoare. Printre sursele primare sunt două cronici dedicate exclusiv anilor săi de domnie 

(cronica lui Radu Greceanu şi cronica Anonimului brâncovenesc), două cronici ale Ţării Româneşti (a lui Radu 

Popescu, care acoperă perioada în care a domnit integral şi Letopiseţul cantacuzinesc - parţial), scrierile lui 

Dimitrie Cantemir (Istoria ieroglifică şi Întâmplările Cantacuzinilor şi Brâncovenilor în Valahia) şi cronica 

secretarului veneţian al voievodului, Anton-Maria Del Chiaro (Istoria delle moderne rivoluzioni della 

Valachia). De asemenea se adaugă documente interne, precum însemnările personale ale lui Constantin 

Brâncoveanu (pe un calendar, editate de istoricul Emil Vîrtosu), corespondenţa, condica marii logofeţii, condica 

vistieriei, anatefterul şi catastiful, şi documente externe, de o „impresionantă diversitate‖, după cum observa 

istoricul Andrei Busuioceanu.  

 

ISTORIOGRAFIA MODERNĂ 

În perioada fanariotă - o perioadă de declin pentru scrierea istoriei - domnia lui Constantin Brâncoveanu nu a 

fost tratată; nici în perioada paşoptistă, care a utilizat trecutul istoric pentru a avansa emanciparea naţională, nu 

s-a tematizat decât episodul morţii, conceput ca prag al trecerii într-o nouă epocă nefastă.
[112]

 Mihail 

Kogălniceanu, preopinentul ideii că neînţelegerile dintre Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir ar fi fost cauza 

eşecului înlăturării dominaţiei otomane, a contribuit editând o culegere de fragmente din cronici (Fragments 

tirés des chroniques […]), însă cercetarea riguroasă a demarat doar cu sinteza de istorie a lui Alexandru D. 

Xenopol, din a doua jumătate a veacului. Opul lui Xenopol (mai precis, volumul al VIII-lea al Istoriei românilor 

din Dacia traiană) poartă pecetea preponderenţei surselor de politică externă, domeniu tratat în principal din 

această cauză; Andrei Busuioceanu consideră că istoricul a exagerat în ce priveşte iscusinţa diplomatică a lui 

Brâncoveanu, inferând asupra ei de la neobişnuit de lunga domnie, totuşi a reuşit să impună această idee şi 

imaginea de diplomat în istoriografie. Un pas important l-a constituit editarea de către Constantin Giurescu şi 

Nicolae Dobrescu a cărţii Documente şi regeste privitoare la Constantin Brâncoveanu, cuprinzând 

preponderent documente din arhivele de la Viena, precedate de un studiu amplu scris de Giurescu. N. Iorga i-a 

consacrat domnului mai multe analize şi studii de-a lungul carierei sale, printre ele o serie de publicaţii cu 

ocazia împlinirii a două secole de la martiriul Brâncovenilor; de-a lungul timpului şi-a modificat vederile, 

renunţând de exemplu după Marea Unire din 1918 să-l mai prezinte pe domn drept personalitate a întregului 

neam românesc.  

ASPECTE MITOGRAFICE 

Privitor la crearea panteonului naţional român de-a lungul timpului, Boia observa că domni paşnici precum 

Brâncoveanu, Alexandru cel Bun şi Neagoe Basarab şi-au găsit locul, deşi pare de nedisputat poziţia 

privilegiată a eroilor războinici. În ultima fază a regimului comunist, oficialii ideologici Mircea Muşat şi Ioan 

Pătroiu au produs o listă a marilor epoci ale istoriei române, epoca lui Brâncoveanu avându-şi locul în rândul 

celor determinate de domniile unor Burebista, Decebal, Mircea, Ştefan, Mihai Viteazul şi Cuza, şir încoronat de 

dictatorul Nicolae Ceauşescu. Figura domnului fusese utilizată însă şi sub regimul monarhic (1881-1947): în 

timp ce la Alba Iulia, loc cu rezonanţa faptelor lui Mihai Viteazul, avea loc încoronarea regelui Ferdinand, în 

Bucureşti, alături de o pleiadă de personaje istorice, Constantin Brâncoveanu era folosit într-o procesiune de 

proporţii imense pentru a marca simbolic continuitatea dinastiei Hohenzollern-Sigmaringen cu destinul naţiunii 

române.  
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BELETRISTICĂ 

Figura lui Constantin Brâncoveanu a penetrat şi literatura. Chiar după martiriul constantinopolitan, în folclorul 

românesc au început să circule balade. Cea culeasă de Vasile Alecsandri în secolul al XIX-lea începe cu 

versurile binecunoscute: 

„Brâncovanul Constantin 

Boier vechi şi domn creştin, 

De averi ce tot strângea 

Sultanul se îngrijea 

[...] 

„Brâncovene Constantin, 

Ghiaur vechi, ghiaur hain! 

Cască ochi-a te uita 

De-ţi cunoşti tu pielea ta?" 

„Câini turbaţi, turci, liftă rea! 

De-ţi mânca şi carnea mea, 

Să ştiţi c-a murit creştin 

Brâncovanul Constantin!"

Pe lângă monografia din 1914 şi conferinţele tipărite, N. Iorga i-a dedicat domnului, în anul împlinirii a două 

secole de la moarte, o dramă în cinci acte, intitulată Constantin Brâncoveanu... – selecţie wikipedia, cu 

amendamente de Adrian Botez 

*** 

PLENIPOTENŢIARUL VENEŢIAN LA ŢARIGRAD, 

ANDREEA MEMNO, A FOST DE FAŢĂ…! 

(document descoperit şi dăruit românilor de Sfântul Părinte 

ARSENIE BOCA!) 

Plenipotenţiarul veneţian la Ţarigrad, ANDREEA MEMNO, a fost de faţă, în ziua de 15 august (Sfânta Maria) 

1714, la scena execuţiei lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a membrilor familie sale, ucişi din porunca 

sultanului Ahmet. În scrisoarea sa către dogele Veneţiei, plenipotenţiarul său raportează astfel: 

 

―Duminică, 15 august de dimineaţă, s-a tăiat capul bătrânului principe al Valahiei, tuturor fiilor lui şi unui 

boier care îi era vistier (n.n.: ginerele martir brâncovenesc, IANACHI VĂCĂRESCU). Iată cum s-a făcut: 

Încă de dimineaţă sultanul Ahmet se puse într-un caic împărătesc şi veni la seraiul zis foişorul Ialikiacs, pe 

canalul Mării Negre, în faţa căruia era o mică piatră, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod, pe cei patru 

băieţi ai lui şi pe vistierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare depărtate, un gâde 

le-a scos căciulile din cap şi sultanul i-a mustrat, făcându-i haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă 

rugăciune. 

Inainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi de voiesc să se facă turci şi atunci vor fi 

iertaţi. 

Glasul cel înăbuşit de credintţă al bătrânului Brâncoveanu răsună şi zice, spăimântat de această insultă: 

“Fiii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem însă sufletele! Staţi tare şi 

bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă de moarte: priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat 

pentru noi şi cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare într-u acesta şi nu va mişcati, nici vă clătiţi din 

credinţa cea pravoslavnică, pentru viaţa şi lumea aceasta.” 

La aceste cuvinte, Ahmet se făcu ca un leu turbat şi porunci să li se taie capetele. 

Gâdele înfiorător ridică securea şi capul marelui vistier Enache Văcărescu se rostogoli pe pământ. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
http://anulbrancoveanu.ro/
http://anulbrancoveanu.ro/
http://anulbrancoveanu.ro/
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Apoi începu cu uciderea copiilor. 

Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui mai tânăr al domnitorului, Beizadea Mateiaş, numai de 

16 ani, acesta se îngrozi de spaimă. Sărmanul copil, văzând atât sânge de la fraţii lui şi de la Văcărescu se 

ruga de sultan să-l ierte, făgăduindu-i că se va face turc. Însă părintele său, domnul al cărui cap căzu în 

urmă, înfruntă pe fiul său şi zise: ”Mai bine mori în legea creştină, decât să te faci păgân, lepădându-te de 

Iisus Hristos, pentru a trăi câţiva ani mai mult pe pământ!” 

Copilaşul ascultă şi, ridicând capul, cu glas îngeresc zise gâdelui: “Vreau să mor creştin, loveşte!” 

În urmă uciseră şi pe Brâncoveanu. 

O, Doamne! O, Doamne! Pana îmi tremură, când vă scriu, Excelenţă, ceea ce am văzut… 

Mă întreb [dacă] putut-a fi de faţă cineva să nu fi plâns, văzând capul nevinovatului Mateiaş, tânăr-tinerel, 

rostogolindu-se pe jos, lângă capul părintelui său, care se apropiase de al copilului… părea a-l îmbrăţişa… 

Gâdele, stropit de sângele creştinesc, face un salut sultanului şi se retrage. Sultanul, însoţit de 

plenipotenţiarii Germaniei, Rusiei, Angliei - se ridică să plece. Văzându-i cu ochi lăcrimaţi, spuse sultanul 

că regretă acum ceea ce a săvârşit‖ - cf. anulbrancoveanu.ro - ARSENIE BOCA: “Cum au murit 

Constantin Brâncoveanu şi copiii săi”. 

*** 

 

II-SFÂNTUL VALAHO-MOLDAV 

ŞTEFAN CEL MARE (1433-1504) 

  

        Ştefan cel Mare, după Evangheliarul de la Humor 

Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare (n. 1433, Borzeşti - d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al 

II-lea, a fost Domn al Moldovei între anii 1457 şi 1504. A domnit 47 de ani, durată care nu a mai fost egalată în 

istoria Moldovei. În timpul său, a dus lupte împotriva mai multor vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul 

Poloniei şi Regatul Ungariei. Biserici şi mănăstiri construite în timpul domniei sale sunt astăzi pe lista locurilor 

din patrimoniul mondial. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

Calităţile de om politic, strateg şi diplomat, acţiunile sale pentru apărarea integrităţii ţării şi iniţiativele pentru 

dezvoltarea culturii au determinat admiraţia contemporanilor, acesta devenind un erou popular în tradiţie. 

Papa Sixtus al IV-lea l-a numit "Athleta Christi" (atletul lui Christos) iar poporul l-a cântat în balade: Ştefan 

Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare. 

Grigore Ureche îl descrie astfel în cronica sa: "Fost-au acest Ştefan, om nu mare la statu, mânios, şi degrabă 

a vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospeţe omorâia fara giudeţ. Amintrelea era om întreg la fire, 

neleneşu şi lucrul său ştia a-l acoperi şi unde nu găndeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde 

era nevoie, însuşi se vârâia ca văzându-l ai săi să nu îndărăpteze şi pentru aceia raru războiu de nu-l biruia 

şi unde-l biruiau alţii nu pierdea nădejdea că ştiindu-se cădzut gios se ridica deasupra biruitorilor. Mai apoi, 

după moartea lui şi fiul său, Bogdan-vodă, urma lui luase de lucruri vitejăşti cum se tâmplă: den pom bun 

roade bune or să iasă". 
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Începutul domniei 

După uciderea tatălui său Bogdan al II-lea de către Petru Aron, Ştefan vine cu oastea sa, ajutat de Vlad Ţepeş, 

domnul Ţării Româneşti. După înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljeşti", la 12 aprilie şi la Orbic pe 14 

aprilie 1457 - merge la Suceava şi pe locul ce se chema câmpia Direptăţii, lângă cetatea de scaun, întreabă pe 

cei de faţă, dacă le este cu voie să le fie domn. Adunarea în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveţi, 

ostaşi şi "toată ţara" proclamară pe Ştefan ca domn legiuit al Moldovei. 

 

MOLDOVA ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ŞTEFAN CEL MARE 

În vremea lui Ştefan cel Mare, Moldova se întindea de la Carpaţii răsăriteni până la Nistru. Ţăranii răzeşi, 

proprietari de pământ, erau chemaţi la solicitarea domnului la "oaste" în schimbul unor privilegii. Alături de ei, 

un rol important îl jucau cetele boierilor, care veneau cu oşteni de pe moşiile lor, şi cetele târgurilor, alcătuite 

din târgoveţi, care se puteau strânge mai repede în caz de nevoie. Oastea mare a lui Ştefan era deci o ,,oaste de 

ţară", la vremea aceea puţini fiind lefegii (mercenari sau soldneri). Ţara era apărată de cetăţi ca Soroca, Tighina 

şi Cetatea Albă la Nistru, cetatea Chilia la Dunăre, cetăţile Hotinului şi Sucevei la Nord, spre Carpaţi Cetatea 

Neamţului, iar pe Siret Cetatea Nouă a Romanului. 

Moldova era stabilă politic şi bogată. Incursiunile pretendenţilor la domnie erau rare, şi opoziţia boierilor slabă. 

Buna securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni să treacă prin Moldova de la 

Marea Neagră spre Liov (Lemberg) şi invers, aducând din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale şi pietre 

preţioase iar din Apus postavuri şi arme. Vămile culese de la aceştia aduceau bani în vistieria domnească. Astfel 

se explică mijloacele materiale care i-au permis lui Ştefan să lupte şi să construiască fără încetare în lunga lui 

domnie. Pericolul mare îl reprezenta însă expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea 

Constantinopolului la 1453, de către sultanul Mehmed al II-lea Fatih - îşi continua înaintarea spre centrul 

Europei. 

 

RELAŢIILE CU UNGARIA 

După urmărirea lui Petru Aron, care se refugiase în Polonia, Ştefan cade la înţelegere cu regele Cazimir, 

restituindu-i-se cetatea Hotinului, ceea ce atrage duşmănia regelui Ungariei, Matei Corvin. Într-o luptă decisivă 

la Baia (1467), pe valea Moldovei, oastea ungurească este înfrântă, regele fiind rănit de trei săgeţi şi o lovitură 

de lance. Ştefan năvăli în Ardeal pe urmele armatei ungureşti în retragere şi îşi asigură liniştea la graniţa 

apuseană a ţării. 

RELAŢIILE CU ŢARA ROMÂNEASCĂ 

Prevăzând că va avea în curând de luptat cu turcii, Ştefan dorea să aibă un domn prieten în Ţara Românească, în 

locul vasalului turcesc, Radu cel Frumos. În anul 1470 Ştefan începu ostilităţile, prădând Ialomiţa şi arzând 

oraşul Brăilei (la 27 februarie, în "marţea brânzei"). Turcii au trimis drept răspuns pe tătari în Moldova dar 

Ştefan i-a învins în dumbrava de la Lipnic, pe Nistru. După alte ciocniri cu Radu cel Frumos, acesta fugi la 

turci. In noiembrie 1473, Ştefan cucereşte cetatea Dâmboviţei de la Bucureşti, şi pune în scaunul Ţării 

Româneşti pe aliatul său, Laiotă Basarab. Însa după 2 ani Laiotă Basarab îl trădează. 

Conflictul cu Imperiul Otoman 

 
SPADA LUI ŞTEFAN CEL MARE 

Mahomed al II-lea nu a vrut să lase nepedepsit amestecul lui Ştefan cel Mare în treburile domniei Ţării 

Româneşti. De aceea în iarna anului 1474 trimise în Moldova pe beylerbeyi Hadâm Suleiman Paşa (Hadin 

Süleyman Paşa), cu 120.000 de oameni, cu misiunea de a supune pe domn şi a-i nimici oastea. Ştefan îşi 
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organizează tabăra în faţa Vasluiului în locul numit Podul Înalt şi în ziua de 10 ianuarie 1475, înainte de a se 

lumina de ziuă, dădu atacul pe neaşteptate. Oştirea turcilor se destrămă în învălmăşeală. Locul mlăştinos, ceaţa, 

necunoaşterea terenului, mări tulburarea turcilor, care se risipiră. După alungarea lor, Ştefan trimise o scrisoare 

în limba latină către toţi principii creştini din Europa, vestindu-le marea izbândă şi cerându-le sprijin pentru 

încercările viitoare. Dar în afară de felicitări din partea Papei şi a Republicii Veneţiene, ajutor nu veni de 

nicăieri. 

Mahomed II luă comanda oştirii turceşti, îndreptându-se spre Suceava pe Valea Siretului, iar dinspre Nistru se 

iviră cetele tătarilor. În codrul de la Valea Albă sau Războieni, turcii covârşiră puterile moldovenilor în seara 

zilei de 26 iulie 1476. Mahomed II atacă cetăţile Suceava, Neamţul şi Hotinul, dar nu le putu cuceri. Aflând că 

Ştefan pregăteşte o nouă oaste, că ungurii şi polonezii se apropie de graniţele Moldovei cu ajutor armat, văzând 

că hrana se împuţinează şi că se ivesc boli în rândul oştenilor, Mahomed al II-lea se hotărî să se retragă. El 

părăsi Moldova hărţuit de cetele lui Ştefan. 

 

SFÂRŞITUL DOMNIEI 

 
Mormântul lui Ştefan cel Mare şi al soţiei sale Maria Voichiţa, din gropniţa bisericii mănăstirii Putna 

Ultimii ani de domnie au fost ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui Dumnezeu domn 

al Ţării Moldovei a zidit 44 mănăstiri şi biserici, conform tradiţiei, după fiecare luptă câştigată o biserică. 

Bătrân şi bolnav de gută, i s-a amputat un picior. După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobişnuită pentru 

acele vremuri - a decedat la 2 iulie 1504. 

Iară prea Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire la Putna, care era zidită de 

dânsul, jale era, că plângea toţi ca pe un părinte al său...(Grigore Ureche) 

În cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mai 

puternici, Ştefan cel Mare a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Dar, odată cu 

modificarea tehnologiei războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe şi greu de fabricat), 

Moldova, cu o populaţie şi resurse limitate, nu a mai putut ţine pasul cu aceşti vecinii – selecţie  wikipedia, de 

Adrian Botez 

*** 

 (...) 2-ARHEUL ŞTEFAN CEL BUN/SFÂNTUL
5
 

 

...Să privim, cu ochi limpede, cel mai cunoscut pasaj, din Letopiseţul Ţării Moldovei
6
, al lui 

Grigore Ureche, dar şi cel mai controversat şi mai prost interpretat – atât de către dascălii de 

                                                           
5 - Numele de ŞTEFAN vine de la COROANĂ-KETHER, vârful Arborelui Sephirotic. Arborele sephirotic  -  reprezentare 

geometrică, diagramată, a cabaliştilor evrei medievali, prin care se descriau modalităţile în care En Sof (Dumnezeu) se poate 

manifesta în lumea profană. En Sof se revelează în 10 moduri, prin 10 sephiroturi (Coroana-Kether, Înţelepciunea-Hokmah, 

Inteligenţa-Binah, Mila-Hesed, Forţa-Geburah, Frumuseţea-Tipheret, Victoria-Netzan, Gloria-Hod, Temelia-Iesod, Regatul-

Malkuth). Fiecare cerc, limitare sau determinare a En Sof-ului este o sephira. Sephiroturile sunt aşezate într-o ordine precisă, 

fiecare înscriindu-se ca element distinct în structura arborelui cabalistic  -  imagine a universului unificat, a vieţii lui Dumnezeu. 

 
6 - Letopiseţul Ţării Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viaţa domnilor, care scrie de la 

Dragoş, până la Aron-vodă  - a fost scris spre sfârşitul vieţii lui Grigore Ureche (se crede că ar fi muncit la el între anii 1642-

1647). 
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şcoală, cât şi de către „criticii de specialitate‖ (care le-o fi, de fapt, specializarea/specialitatea?) - deopotrivă: 

„De moartea lui Ştefan vodă celui Bun, vă leato 7012 <1504> : 

 ―De moartea lui Ştefan vodă celui Bun, vă leato 7012 <1504>  

Nu multă vréme, daca s-au întorsu Ştefan vodă de la Pocutiia la scaunul său, la Suceava, fiindu bolnav şi slabu 

de ani, ca un om ce era într-atâtea războaie şi osteneală şi neodihnă, în 47 de ani în toate părţile să bătea cu 

toţii şi după multe războaie cu noroc ce au făcut, cu mare laudă au muritu, marţi, iulie 2 zile. 

Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu, mânios şi de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe 

ori la ospéţe omorâea fără judeţu. Amintrilea era om intreg la fire, neléneşu, şi lucrul său îl ştiia a-l acopieri şi 

unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vârâia, ca văzându-l ai 

săi, să nu să îndărăpteze şi pentru acéia raru război de nu biruia. Şi unde-l biruia alţii, nu pierdea nădéjdea, că 

ştiindu-să căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui şi ficiorul său, Bogdan vodă, 

urma lui luasă, de lucruri vitejeşti, cum să tâmplă din pom bun, roadă bună iese. 

Iară pre Ştefan vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire în Putna care, era zidită de 

dânsul. Atâta jale era, de plângea toţi ca după un părinte al său, că cunoştiia toţi că s-au scăpatu de mult bine 

şi de multă apărătură. Ce după moartea lui, până astăzi îi zicu sveti Ştefan vodă, nu pentru sufletu, ce este în 

mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lucrurile lui céle vitejeşti, carile niminea din 

domni, nici mai nainte, nici după acéia l-au ajunsu. 

Fost-au mai nainte de moartea lui Ştefan vodă într-acelaşi anu iarnă grea şi geroasă, câtu n-au fostu aşa nici 

odinioară, şi décii  preste vară au fostu ploi gréle şi povoaie de ape şi multă înecare de apă s-au făcut.  

Au domnitu Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni şi au făcut 44 de mănăstiri şi însuşi ţiitoriu preste 

toată ţara.  

Iară cându au fost aproape de sfârşitul său, chiemat-au vlădicii şi toţi sfétnicii săi, boierii cei mari şi alţi 

toţi câţi s-au prilejitu, arătându-le cum nu vor putea ţinea ţara, cum o au ţinut-o el, ci socotindu din toţi mai 

putérnicu pre turcu şi mai înţeleptu, au datu învăţătură să să închine turcilor. Şi décii au stătut la domnie fiiu-

său, Bogdan vodă cel Grozav şi Orbu‖ – cf. Grigore Ureche, Letopiseţul…, pp. 70-71. 

 

Pentru prima dată, în cronica sa (şi în textul închinat voievodului Ştefan al V-lea Muşatin), Grigore Ureche 

numeşte Centrul Dinamic, spre Mântuirea Lumii: ―CEL BUN‖. Şi aceasta, chiar (şi numai!) în titlul de capitol. 

Deci, definitoriu pentru orice altă denumire a voievodului, ca emergenţă a Logos-ului Apoteotic: pentru că, de 

fapt, plasarea Voievodului-Centru al Logos-ului Moldovei (Leul-Focul), între APELE Plânsului Dublu (al 

―tuturor‖ oamenilor şi, totodată, al ceea ce ANTICRONIDUL Grigore Ureche numeşte:  ―ploi grele şi 

povoaie de ape şi multă înecare de apă s-au făcut‖)  - şi PĂMÂNTUL Deschiderii Porţilor Cosmosului 

Stabilizat, dincolo de curgerea istorică (―Povestea şi tocmala altor ţări, ce suntu pinprejur, cum nu să cade 

să nu poménim, fiindu-ne vecini de aproape‖), desemnează/consemnează nu ―moartea‖ lui Ştefan Vodă, ci 

STABILIREA LUI ÎNTRU NEMURIRE:  chiar dacă ―el încă au fostu om cu păcate” (traducând dinamica 

interioară din Logos: OMUL a fost ―cu păcate‖, dar, acum, ca ENTITATE SUPRAINDIVIDUALĂ, el 

devine (pentru intuitivii valahi, ca şi pentru Viul Dumnezeu!): ―sveti Ştefan vodă‖. SFÂNTUL. Cel deopotrivă 

cu cei pe care dinamica sa faptică, întru slava Logos-ului Ritualistic, i-a revelat ochilor poporului încă trăitor în 

istorie (dar având, prin Centrul său Dinamic, ―dezlegare‖ la Revelaţie): Sfântul Luminii Celeste-PROCOPIOS  

- şi Sfântul Pământului, DEMETER/DUMITRU. Adică, Cel Ajuns la Esenţa Sa, şi, prin El, 

Dezvăluind/Revelând (pentru o clipă, întâi… - …dar clipa, prin transcenderea Centrului Dinamicii Logos-ului-

ŞTEFAN- "PURTĂTORUL CUNUNEI ÎNVINGĂTORULUI", devenind Veşnicie!) CENTRUL 

COSMIC/PARADISUL, ducând/trăgând, spre Centrul Cosmic, Neamul Românilor.   

Epuizat ca Misionar al Lumii Terestre (―fiindu bolnav şi slabu de ani, ca un om ce era într-atâtea războaie şi 

osteneală şi neodihnă”), Ştefan cel BUN devine Sol pentru Deschiderea/Revelarea Lumii Celeste! 

―Moartea‖ sa este ―cu mare laudă‖ – deci, este ―Slăvire-Apoteoză-Proslăvire‖, de tip hristic! 

…De observat, de asemenea, concentrarea/densificarea întru Duh, a Corporalităţii: ―nu mare de statu‖ (nu doar 

―statură‖ fizică, ci şi non-stare spirituală, refuzul falsei con-formări, dinaintea sa - şi dinamismul spre 

realizarea, TOCMAI prin acţiunea sa de RĂZBOINIC AL ÎNVIERII, a Autenticei FORME SACRALE-

MOLDOVA!). Ceea ce intrigă şi stârneşte fel şi soi de discuţii, de tip, mai curând, proletcultist, este 



115 
 

sintagma/frază: ― mânios şi de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospéţe omorâea fără 

judeţu”.  

Până la această oră, la care scriem, nu există niciun comentariu logic şi contextual, al pasajului citat. Toţi 

afirmă, mai pe faţă, mai ascuns, ―sangvinarul‖ şi ―impulsivul‖ ascunse (?!) în persoana lui Ştefan. Un individ 

―tiranic‖ şi, deci -  ne-democratic, nu?! De parcă, atunci când tăia ―în carne vie‖, în leşi, turci, unguri, tătari 

etc. (care năvăleau pe un Pământ Con-Format ca SACRALO-PARADISIAC: ―cându păstorii din munţi 

ungureşti pogorându după vânat au nemerit la apa Moldovei, locuri desfătate cu câmpi deşchişi, cu ape 

curătoare, cu păduri dése, şi îndrăgind locul, au tras pre ai săi de la Maramoroş şi pre alţii au îndemnat, de au 

discălicat întăi supt munte, mai apoi adăogându-să şi crescându înainte, nu numai apa Moldovei, ce nici 

Sirétiul nu i-au hotărât, ce s-au întinsu pănă  la Nistru şi pănă la mare‖
7
!) – socotiţi, toţi aceşti ―străini de 

BINE‖, deci, ca Semne ale Impurificării/Spurcării şi ale Degenerescenţei şi ale Descentrării Cosmosului Divin! 

– …când tăia la aceştia, care va să zică, parcă n-ar fi curs sânge, ci …borş! Şi, da, ŞTEFAN CEL 

SFÂNT/”SVETI ŞTEFAN-VODĂ” îi tăia pe năvălitorii străini TERIBIL DE NE-DEMOCRATIC!!! 

Mircea Scarlat, comentatorul/postfaţatorul ediţiei pe care noi o utilizăm (reprodus după Letopiseţul Ţării 

Moldovei, Ediţia a II-a, revăzută; text stabilit, studiu introductiv, indice şi glosar de P.P. Panaitescu), pentru 

analiza noastră hermeneutică, greşeşte grav, atunci când îşi neagă propria alegaţie (p. 201: ―Desuniversalizarea 

culturii din Răsăritul Europei a avut drept efect principal vitalizarea tradiţiei existente,  prin individualizare 

naţională‖ – exact acesta este Spiritul Viu al Ortodoxiei! – chiar dacă Mircea Scarlat, scriind în 1978, evită să 

precizeze importanţa Restaurării Spiritului Ortodoxiei, în Răsăritul Europei!), afirmând că „o manifestare 

importantă a vocii auctoriale este OPŢIUNEA cronicarului‖, care ar fi pentru/partizan al Republica Polonă/ 

Republicii Polone, din veacul al XV-lea. Din moment ce Grigore Ureche îşi aşează Revelaţia Spaţiului Cosmic 

după „moartea‖ iniţiatică a Taumaturgului Cosmic ŞTEFAN cel SFÂNT, afirmaţia lui Mircea Scarlat cade: în 

niciun caz Grigore Ureche nu poate opta pentru supremii perdanţi, care, după ce l-au urmat pe fatalul „crai 

Olbrihtu‖, şi-au pierdut „şleahta‖ (boierimea, adică pe Războinici, singurii capabili de Re-integrarea în 

Dinamica  Divină…şi, drept consecinţă, Republica Poloneză va dispărea, în istorie…). Grigore Ureche nu face 

decât să descrie Topos-ul Sacru, care se deschide, revelatoriu şi divers, pentru ochiul, până atunci doar mijit faţă 

de Revelaţie, al cititorului care, încă, nu intrase în Vibraţie Soteriologică, cu Zona Spaţiului Mântuit - Ştefan 

cel Bun…Hotărât, nu: Centrul Lumii, adică Singura Opţiune Corectă, este Moldova Coroanei Cosmice – a 

ŞTEFANULUI/"PURTATORUL CUNUNEI ÎNVINGATORULUI” !!!  

…Cât despre ―mânia‖ lui Ştefan cel Bun , parcă cititorii ar fi uitat, de la mână până la gură, pasajul de mai 

înainte: „Ştefan vodă fiindu gata de războiu ca un leu ce nu-l poate îmblânzi niminea şi el odihna altora îi 

păriia că-i ieste cu pagubă‖‖ – deci, este vorba de FUROR SACER, MÂNIA SFÂNTĂ, DEMIURGICĂ. 

Prin care se împotriveşte Corupţiei Temporale a Logos-ului şi reface Topos-ul Sacru/PARADISUL – …şi 

purifică Spaţiul cel spurcat de Demonul Timpului şi, deci, al Instabilităţii – şi, astfel, se reface Stabilitatea 

Paradisiacă a CENTRULUI!!!Nu degeaba afirmam că, din moment ce atributul ―BUN‖ este postat în titlul de 

capitol, efectele lui de semantică sacră se revarsă asupra întregului text al cărţii, văzut ca un tot/întreg, cu 

unitate perfectă (nu avem în plan, în lucrarea de faţă, discuţia, foarte relativă, despre interpolatori şi interpolări). 

Deci, la fel trebuie gândit, adică folosind aceeaşi unitate de măsură PESTE TOT, în text – şi când vrem să 

înţelegem restul sintagmei-frază: ―de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospéţe omorâea fără 

judeţu”. Dacă ceea ce făcea Ştefan ar fi fost contrar Logos-ului Sacru, ar fi urmat ―NACAZANIE SILNIM‖ – 

CERTAREA CĂTRE CEI PUTERNICI…cum se proceda, liturgic, ca o sfeştanie, pentru resfinţirea locurilor 

din Spaţiul Cosmic în care (re)intraseră agenţii Răului – spre exemplu, ―cazul craiului Albert/Olbrihtu”, când 

acesta încalcă Logos-ul (indienii îi zic ―dharma‖!) Creştin:   

 

 ...‖Nacazanie silnim, adecă certarea celor putérnici  

Dumnezeu cel direptu, cela ce ceartă nedireptatea şi înalţă direptatea, cu câtă certare pedepséşte pre ceia ce 

calcă jurământul. Că acesta Olbrihtu nu spre păgâni, ci spre creştini vrea să facă războiul, nu da ajutoriu 

celuia ce nu avea odihnă de turci, ci vrea să slăbască pre cela ce să lupta cu vrăjmaşii creştinilor, pre carile 

trebuia cu toţii să-l ajutorească. Ci Dumnezeu la atâta lipsă şi nevoie îl adusése pre cela ce mergea cu atâta 

                                                           
7 - Grigore Ureche, idem, p. 14: Pentru discălicatul ţării al doilea rând.  
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hvală să stropşască ţara şi să o supuie, care întăi nici taina sa nu vrea să spuie nimăruia, ci scosése cuvântu că 

mérge să ia Chiliia şi Cetatea Albă şi încă adăogea de zicea că de ar şti haina sa dipre dânsul gândul lui, o ar 

arunca în foc. Apoi nici ai săi nu-l băga în samă, ci era în zavistiia celor de casă şi de batjocura tuturora şi în 

toate chipurile îl huliia, aşa şi cinstea din zi în zi micşorându-să, de inimă rea, puţin de n-au murit‖ – 

...Sau, în legătură, de data aceasta, cu un domnitor moldovean tiranic, Alexandru Lăpuşneanul – pentru care se 

foloseşte tot sintagma „sânge nevinovat‖: 

“Nacazanie, adecă învăţătură şi certare celor mari şi puternici  

Pre Moldova este acest obicéiu de pier făr’ de număr, făr’ de judecată, făr’ de leac de vină, însăş păraşte, 

însăşi umple légea şi de acesta noroc Moldova nu scapă, că mai mulţi suntu de le este drag a vărsa sânge 

nevinovat. Apoi zicu şi dau vina lăcuitorilor că suntu vicléni. Dară cui nu este urât a muri, cine n-ar pofti să 

vieţuiască ? Place-le lor viaţa, alţii încă nu o ar lepăda; crezu, mai bine pentru dragostea decât de frică să-i 

slujască. Iani, de s-ar învăţa cei mari de pre nişte muşte fără minte,  cumu-ş ţin domniia, cum este albina, că 

toate-şi apără căşcioara şi hrana lor cu acile şi cu veninul său. Iară domnul lor, ce să chiiamă matca, pre 

niminea nu vatămă, ci toate de învăţătura ei ascultă. Mai bine ar fi pentru blândéţe să-l asculte şi să-l iubască 

şi cu dragoste să-l slujască, decât de frică şi de groază să i se pléce. Că cela ce-i este voia să să teamă atâta 

norod di un om, trebuieşte şi el să să teamă de toţi, că tot vărsătoriul de sânge de frică face să-i ia spaima şi să 

să teamă toţi de dânsul, ci ar putea face cu blândéţe. Ci de acéstea destulu-i‖ – cf. idem, p. 147. 

... Dar nu-i aşa! Ştefan cel BUN nici nu este ―hiclean‖ faţă de creştinism (ci este Marele şi Unicul 

Cruciat/MODELAR!), şi misiunea/lucrarea lui, întru ―vărsare de sânge nevinovat‖ – nu este ―certată‖ drept 

―tiranică‖! El nu dă vina pe ―lăcuitori‖, nu dă vina pe nimeni, CI ÎŞI ASUMĂ FAPTELE, ÎNTRU 

ETERNITATEA MÂNTUIRII PRIN FĂPTUIRE. Mântuire a ―ţării‖ – “iară pre Ştefan vodă l-au îngropat 

ŢARA cu multă jale şi plângere în mănăstire în Putna care, era zidită de dânsul” – ―Ţară‖ care-l identifică, pe 

omul-Ştefan, cu Sfântul/”SVETI” Ştefan, şi pe Sfântul/‖SVETI‖ Ştefan, cu MÂNĂSTIREA PUTNA – ca 

Spaţiu al Stabilităţii Sacrale, ca Început/ORIGINE SACRAL-PARADISIACĂ, Izvor Suprem al Energiilor de 

REstaurare/Înviere a Neamului… - deci, al Metanoiei ŢĂRII/NEAMULUI!!! 

Nu degeaba, cu sute de ani mai târziu, intuiţia Geniului MIHAI EMINESCU (deschizătorul Epocii 

Mihaelice, pe Terra – Epoca Restaurării Tăriei/Supremaţiei Duhului/Spiritului!, pe planeta Terra!!) - 

scria, invocator-liturgic, întru Trinitatea Sacră a Epifaniei Divine (―De-i suna din corn o dată/Ai s-aduni 

Moldova toată,/De-i suna de două ori/Îţi vin codrii-n ajutor,/De-i suna a treia oară (n.n.: numărul TREI, 

care marchează Hierofania, Metanoia desăvârşit împlinită, PENTRU VECIE RESTAURÂND ŞI 

INSTAURÂND PARADISUL DACIEI!!!)/Toţi duşmanii or să piară,/Din hotară în hotară /Îndrăgi-i-ar 

ciorile/Şi spânzurătorile!‖) - pentru a aduce Originea, din nou, în CENTRUL SACRU AL CREAŢIEI!!! - 

…grăia Eminescu, la fel de Liturgic şi de Magico-Vizionar, întru Restabilirea Logos-ului ―Ţării‖-NEAMULUI, 

din nou primejduit, de ―străini‖ (―străini‖ de Logos-ul Sacru TRaco-Daco-Românesc
8
!), în Stabilitatea Lui 

Sacrală: 

 

―Ştefane, Măria Ta, 

Tu la Putna nu mai sta, 

Las-arhimandritului 

Toată grija schitului, 

Lasă grija sfinţilor, 

În sama părinţilor, 

Clopotele să se tragă 

Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă, 

Doar s-a-ndura Dumnezeu 

Ca să-ţi mântui neamul tău! 

Tu te-nalţă din mormânt 

Să te-aud din corn sunând 

Şi Moldova adunând! 

                                                           
8 -Grupurile KR şi TR marchează, în TRADIŢIA ESOTERICĂ A NEAMURILOR, simbolul puterii suprem-spirituale! 
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De-i suna din corn o dată 

Ai s-aduni Moldova toată, 

De-i suna de două ori 

 Îţi vin codrii-n ajutor, 

De-i suna a treia oară 

Toţi duşmanii or să piară, 

Din hotară în hotară  

Îndrăgi-i-ar ciorile 

Şi spânzurătorile!‖  

 

– …Spânzurătoarea având un braţ pe Pământ, BRAŢUL JUSTIŢIAR-PEDEPSITOR, şi altul, nevăzut, 

dar intuit, în Cer (în sinteză: CRUCEA COSMICĂ!!!): este braţul care va funcţiona, după Faza 

APOCALIPTICĂ, pentru a restaura sacralitatea paradisiacă şi a instaura NOUL IERUSALIM – este 

BRAŢUL MILEI/MIZERICORDIEI HRISTICE!!! 

Ştefan cel BUN era şi rămânea, chiar şi prin ―omor‖…BUN! Deci, concluzia logică este că, de fapt, Ştefan cel 

BUN omora/”omorâea” Răul! Răul cel Dinlăuntrul Fiinţei  şi Răul cel Dinafara Fiinţei – întru Restabilirea 

Veşniciei Fiinţei Spiritual Restaurate. Vărsarea Sângelui Nevinovat nu este altfel posibil de interpretat decât 

euharistic: TOCMAI graba “vărsării”-revărsării euharistice a ―sângelui nevinovat‖-MISTIC – este semnul 

liturghiei cu funcţie soteriologică şi, deci, metanoică.    

Or: Ştefan nefiind fals şi abuziv/tiranic, întru PUTERE/”SILĂ”  (ci smerindu-se, întru metanoia, mereu: el 

renunţă la ―personalitatea‖ lui umană, înlocuind-o, mistic, de fiecare dată după Războiul Sfânt – cu 

―Suprapersoana SACRĂ‖, CU MÂNĂSTIREA: ―Au domnitu Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni 

şi au făcut 44 de mănăstiri şi însuşi ţiitoriu preste toată ţara”
9
– aceasta fiind singura şansă de a reda Ţara – Lui 

Dumnezeu! – ―cel BUN‖ devine, deci, vicarul Lui Dumnezeu pe Pământ, în numele căruia el dezvoltă 

Dinamismul Soteriologic, prin care se creează şi menţine Centrul ―ŢINERII” ÎNTRU LUMINĂ, A 

SPAŢIULUI SACRU-ŢARĂ-MOCŞĂ …care, astfel, poate rămâne CENTRU AL SINEI ABSOLUTE – 

“ÎNSUŞI”: ―însuşi ţiitoriu preste toată ţara” ), el oficiază liturgic, nu execută cezaric. Şi fiind Vicar al Lui 

Dumnezeu – de care ―judeţ‖ mai era nevoie, când Însuşi BUNUL era Judeţul?! Şi, atunci, nici ―ospăţul‖ nu 

este …chef,  ci este Cina Euharistică, CINA CEA DE TAINĂ – prin care se revelează nu doar dubla natură a 

Lui Hristos, ci şi Metanoia Cosmică, prin Jertfa Lui Hristos! 

Concluzia: adevăratul “OMORÂT”-JERTFIT, precum este solul către Dumnezeul Celest, ca şi în Mioriţa 

Învierii Tracice -  este Însuşi BUNUL!  
Opinia noastră despre acest ―initium‖ este că este cel mai mistic pasaj din cartea lui Grigore Ureche: prin 

sintagmele, cu conţinut aparent negativ, se alcătuieşte un ―snop‖ de semne liturgice, pentru a nu rămâne, cumva, 

cititorul, ne-vestit/ne-pregătit spiritual, pentru  finalul metanoic! Acel ―amintrilea‖ nu marchează o cezură 

fiinţială, o ruptură fiinţial-caracterologică, ci îl întoarce, pe cititorul, de-acum, avertizat despre minunile ce se 

vor petrece, întru Metanoia şi Epifania Finală, pentru vădirea Exclusiv Divină… – …înapoi la manifestările 

naturii umano-divine, dinamice, ale naturii ÎNCĂ umane a lui Ştefan cel BUN. 

*** 

 

                                                           
9 -De observat că numerologia este o ştiinţă bine stăpânită de Alchimiştii-Scriitori ai Medioevului (vedem, şi la Nicolae Milescu, 

Aritmologia!): Ştefan cel BUN ―au domnitu 47 de ani şi două luni şi trei săptămâni‖, ceea ce înseamnă că Ştefan a stat sub 

semnul lui 11 (4+7) -  ―Numărul Zavistiei Puterilor Cosmice‖, dar şi ―Unitatea Sintetică, dintre Bine şi Rău; Omul Făcut; 

Virilitatea Otrăvită cu Sacra Otravă a Încercării; Vârsta Înţelepciunii Cumpănitoare de Rău şi Bine”] - 11 – format prin 

adiţionarea 4 [―Numărul Cercului Perfect; Crucea Filosofică; Focul Elementar al Înţelepţilor”] +7 [―Învingătorul, 

Numărul Complet al Cabalei, alcătuit din 4=Pământul şi 3=Cerul; Spiritul şi Forma”] =11, este temperat/îmblânzit, din 

interiorul Magiei Anti-Cronide: 2 [„Instabilitatea, Unitatea Multiplicată prin Ea Însăşi”]+3 [„Primul Număr Sacru; 

Triunghiul Lui Jehovah; Mercurul Înţelepţilor”]=5, [adică „Numărul Ştiinţei Binelui şi Răului; Litera Femeii Duale şi a 

Religiei Ubnice-Unificatoare. Pentagrama Angelică şi Diabolică‖] – fiind echivalat, întru Sacru, cu MÂNĂSTIREA/Cetatea 

Lui Dumnezeu, pusă sub semnul lui 44, adică 4+4=8 [―Numărul Echilibrului Balanţei Justiţiei Cosmice; Numărul 

Tetragramei cu Reflectarea Sa”] . 
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(...)  4-NOMOS, ANOMOS ŞI 

...„STRĂINII” 

 
...Citind bătrâna şi severa carte a lui Grigore Ureche, e greu să nu observi că, după ce Cosmosul-Logos 

Cosmic se deschide, prin trecerea lui Ştefan cel BUN în Lumea din care va veghea la împlinirea  

NOMOS-ului Românesc, a LEGII DE DUH a Românilor: 

 

1- pe de o parte, se dechid Porţile Universului, şi apar „lumile vecine‖/‖sori vecini‖ (cum mistic 

formulează Lucian Blaga, în Paradis în destrămare): „Ţara Leşască‖, „Împărăţiia Tătărască‖, „De 

împărăţiia turcilor‖, „Pentru Ţara Ungurească‖ (un amestec de Ardeal cu „Crăiia Ungurească‖: pe de 

o parte „Rumânii, câţi să află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc 

suntu cu moldovénii şi toţi de la Râm să trag. (…). Ieste ţara Ardealului plină de toată hrana câtă 

trebuieşte vieţiiomeneşti, că pâine peste samă rodéşte multă, de niminea nu o cumpă-ră, ci tuturora 

prisoséşte, vin pretutinderea, nimarui nu lipséşte, mieremultă şi bună, de care facu mied, aşa de bun, cât 

să potriveaştemarmaziului” – pe de alta, se aduce ―la zi‖ istoria stăpânirilor: ―Aşa Ţara Ungurească crăie 

mare ce era, dintr-un trup in multemădulări s-au întorsu, o parte turcii ţin, cu scaunul crăiei cu Buda, 

némţii altă parte, Ardealul de-i cu stăpânu, încă este suptu robiiaturcească‖ – cf. idem, pp. 84-85) - 

Scriitorul având grijă să ―taie‖ scurt propria istorisire despre ―sorii vecini‖, întrucât, după ―APUSUL‖ 

(urmat de Răsăritul Mistic, în Ceruri!) al BUNULUI/DE DUMNEZEU ÎNCUNUNATULUI ŞTEFAN,  

se cuvine a nu neglija descrierea “gravitaţiei” propriei istorii mistice româneşti, în jurul Centrului 

ANISTORIC, decât să lungescă priviri şi vorbe spre zone non-mistice: ―mai apoi să nu ne arătămu 

istorici de lucrurile altor ţări‖, ―de Împărăţiia Turcească destul am povestit, ci iarăşi de altile să 

povestim şi să arătămu înainte‖; 

 

2-pe de altă parte, se face vădită, cu mai mare intensitate şi acuitate decât până înainte de BUNUL Ştefan 

(căci toţi cei dinanite, mai mult sau mai puţin şi fiecare în felul său, pregătiseră ivirea CENTRULUI!), 

grija de raportare la CENTRU: dacă voievozii se con-formează ICOANEI CENTRALE, NOMOS-ului 

revelat, întru desăvârşire, de ÎNCUNUNATUL CEL BUN, sau scad vigilenţa, faţă de NOMOS-ul 

stabilit în CENTRU ANISTORIEI SACRE. Aşa se explică mereu-revenirea la Ştefan-CENTRUL, în 

cazul tuturor conducătorilor poporului istiric al valahilor – chiar dacă uneori comparaţia este implicită, ea 

nu poate lipsi, pentru că Centrul a fost fixat, Paradisul, ca Stare (de acum) Ştiută/Cunoscută, de către 

―moldoveni‖, EXISTĂ!  

În aceste condiţii, se instituie o mult mai precisă judecată aspra Fiinţei şi Făpturii voievodale: A FI 

VOIEVOD devine o funcţie ―ştefanică‖. A FI VOIEVOD înseamnă, de acum, a accepta să nu exişti ca 

personalitate, ca individualitate - ci să exişti ca Funcţie Nomotică – funcţie de NOMOS-ul instituit de 

Ştefan cel BUN.   

Unul singur dintre ―gravitaţioniştii‖ anistirici, din jurul BUNULUI, ajunge să iasă în evidenţăm, ca fiind 

cel mai apropiat de NOMOSUL ŞTEFANIC: Pătru Rareş. ―Carile apucându-să de domnie, niminea de 

nădéjde nu s-au scăpatu, că pace şi odihnă era tuturora şi ca un păstoriu bun ci străjuieşte turma sa, aşa 

întoate părţile străjuia şi priveghiia şi nevoia ca să lăţască ce au apucat. Că nimica după ce au dobândit 
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domniia n-au zăbovit, ci de războaies-au apucat şi la toate îi mergiia cu noroc‖ – cf. idem, De domniia 

lui Pătru vodă Rareş, ficiorul lui Ştefan vodăcel Bun, vă leatul 7035 <1527> ghenuarie 20, p. 99. 

 

Numai la ―plecarea în TRANSCENDENŢA TRACICĂ‖ a lui Pătru vodă Rareş, ―ţara‖ se manifestă 

similar cu ―înmormânarea‖ în ETERNITATE a lui Ştefan cel BUN, ―cu multă jale şi plângere‖ ca 

―după un părinte al său, carile n-au fostu mai jos decât alţii‖ : ―Pătru vodă fiindu bătrân de zile şi 

căzându în boală grea, au plătitu datoriia sa, ce au fostu dator lumii şi s-au săvârşit septemvrie 2, vineri, 

la miiazănoapte şi cu cinste l-au îngropat în mănăstire în Pobrată ceeste făcută de dânsul, cu multă jale 

şi plângere, ca după un părinte al său, carile n-au fostu mai jos decât alţii, ci au lăţit hotarul ţării, că 

pre săcui de multe ori i-au arsu şi i-au prădat şi luundu-le cetăţile şi oraşile supt putérea sa i-au supus. 

Şi atâta groază le didease că la vrémea norocului celui prostu, ce era şi pribeag la dânşii şi să scăpasă 

de domnie şi după ce să dusése la turci, lăsându-ş doamna sa cu coconii şi avuţiia în Ciceu, necum să să 

bage să-i jefuiască, ce încă i-au păzit şi i-au socotit pănă la venirea sa al doilea rându. Aşijdirea şi cu 

léşii de multe ori s-au bătut şi Pocutiia încă le-au fostu luatu. Mai apoi, după atâta trudă a sa, creştinéşte 

în ţara sa s-au săvârşit, după ce s-au umplut domniei lui cei dintăi şi acei de apoi 17 de ani‖ – cf. idem, 

Cându au murit Pătru vodă vleat 7054 <1545>, p.119. 

Ceilalţi Muşatini nu se ridică la nivelul cerut, de Misiunea ―ŞTEFANICĂ‖ (revelată de Ştefan cel BUN!), 

de a TRANSCENDE ISTORIA ÎN ANISTORIE.  Nici măcar fiul lui Ştefan şi urmaş dinastic direct, 

BOGDAN
10

, nu împlineşte decât parţial NOMOS-ul ŞTEFANIC: ―Bogdan vodă cel Grozavu, ficiorul 

lui Ştefan vodă cel Bun, s-aupristăvitu în anii 7025 <1517>, aprilie în zile 18, în ceasul cel dintăi al 

nopţii, în târgu în Huşi, nu cu puţină laudă pentru lucrurile céle vitejăşti ce făciia, că nu în beţii, nici în 

ospéţe petrecea, ci ca un strejar în toate părţile priveghiia, ca să nu să ştirbească ţara ce-i rămăsése de   

la tată-său. Şi domnindu 12 ani şi 9 luni şi 3 săptămâni, multe lucruri bune au făcut. Şi décii cu mare 

cinste l-am îngropat în mănăstire în Putna. Iară ce va fi lucrat înlăuntru sau în ţară la noi, dispre 

partea judéţilor şi a direptăţii, nu aflăm, ci cunoaştem că unde nu-s pravile, din voia domnilor multe 

strâmbătăţi să faac” – cf. idem, De moartea lui Bogdan vodă cel Grozavu, p. 94. Bogdan este cel care, 

de unul singur fiind, a lovit cu suliţa, de mânios ce era, în Poarta Liovului: ―Şi singur Bogdan vodă cu 

capul său au lovit cu suliţa în poarta Liovului, care lucru şi astăzi să cunoaşte semnul. Şi nici léşii 

nutăgăduiescu de aceasta, ci încă ei mai tare mărturisescu că au fost adevărat aşa‖ – cf. idem, Cându 

au prădat Bogdan vodă Ţara Leşască, ajungând pănă la Liov, p. 90. 

 

Iar nepotul lui Ştefan cel BUN – Ştefan vodă cel Tânăr – este abia o palidă reflctare a NOMOS-ului 

Ştefanic – ceea ce deducem, urmărind metoda concluziv-existenţială a lui Grigore Ureche, tot din 

panegiricul lui Ştefan vodă cel Tânăr (însăşi ―tinereţea‖, atributul prin care este identificat, marchează 

distanţa, faţă de LEUL ŞTEFANIC!): ―Aşijdirea într-acestaş an, ghenuarie patrusprăzéce zile, 

pristăvitu-s-au Ştefan vodă cel Tânăr, ficiorul lui Bogdan vodă, în citatea Hotinului şi cu cinste l-au 

îngropat în mănăstirea în Putna, carea este zidită de moşu-său, Ştefan vodă cel Bun, şi au domnit 9 ani şi 

9 luni. Scrie la un létopiseţ moldovenescu de zice că pre acesta Ştefan vodă l-au otrăvit doamnă sa. 

Acestu Ştefan vodă întru tot simăna cu firea moşu-său, lui Ştefan vodă cel Bun, că la războaie îi mergea 

cu noroc, că tot izbândiia şi lucrul său îl ştiia purta, măcară că era tânăr de zile, amintrilea era om 

mânios şi pre lesne vărsa sânge‖ – cf. idem, De moartea lui Ştefan vodă cel Tânăr, 7035 <1527> 

 ghenarie 14, p. 98. De observat inversarea frazală: dacă la Ştefan cel BUN, ―mania‖ şi ―vărsarea 

sângelui pre lesne‖ erau puse ca initium mistic, la Ştefan cel Tânăr ele încheie panegiricul, ca semn al 

non-misticului semnificaţiei lor şi al încălcării NOMOS-ului, tocmai prin aceste atribute ale Duhului său 

(executase, cu nerecunoştinţă iresponsabilă, tocmai  pe cel care fusese format, spiritual, de Ştefan cel 

BUN, ca ―STREJAR-STEJAR-ARBORE SACRU‖ al Moldovei – pe hatmanul ARBURIE/Arbore, 

dimpreună cu fiii săi, Toader şi Nichita: ―Într-acest an, în luna lui aprilie, în cetatea Hârlăului, Ştefan 

vodă au tăiat pre Arburie hatmanul, pe carile zic să-l fie aflat în viclenie,iară lucrul adevărat nu să ştie. 

Numai atâta putem cunoaşte că norocul fie unde are zavistie, ales un om ca acela, ce au crescut Ştefan 

                                                           
10 -Tradus: DREPTATEA lui Dumnezeu. 
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vodă pre palmile lui, avându atâta credinţă şi în tineréţile lui Ştefan vodă toată ţara otcârmuia, unde 

mulţi vrăjmaşi i s-au aflatu, cu multe cuvinte réle l-au îmbucat în urechile domnu-său. Ci pururea tinerii 

să pleacă şi cred cuvintele céle réle (a puhlibuitorilor
11

). Şi acea plată au luat dela dânsul, în loc de 

dulceaţă amar, pentru nevoinţa lui cea mare, că nici judecatu, nici dovedit au pierit. De care lucru mulţi 

înspăimântaţidin lăcuitorii ţării au început a gândi cum vor lua şi ei plată ca şi Arburie, că nu multă 

vréme după acéia, într-acelaşi an, au tăiat şi pe ficiorii lui Arburie, pre Toader şi pre Nichita‖ – cf. idem, 

Cându au pierit Arbure hatmanul cu ficiorii lui, p. 96. 

 

…Dar, iată pusă, clar, la moartea lui Bogdan-STREJARUL-STEJARUL ZALMOXIAN, problema 

NOMOS-ului: ―ci cunoaştem că unde nu-s pravile, din voia domnilor multe strâmbătăţi să faac‖. Dacă 

Ştefan era Însuşi ―Judeţul‖, deci era Încarnarea NOMOS-ului, a LOGOS-ului COSMIC, ceilalţi au 

nevoie de Scrisul Nomotic, care Scris să urmeze modelul Făpturii ŞTEFANICE.  

În definitiv, care sunt trăsăturile NOMOS-ului ŞTEFANIC, şi, deci, după care criterii sunt lăudaţi sau 

înfieraţi, ori chiar batjocoriţi feluriţii ―gravitaţionari‖, muşatinici ori non-muşatinici? Să încercăm a 

deduce NOMOS-ul şi ANTI-NOMOS-ul, după laudele, respective ―certările‖ lui Grigore Ureche, asupra 

celor doi urmaşi ―muşatino
12

-ştefanici‖: 

 

1-în primul rând, NOMOS-ul voievodal al (v)lahilor constă în ―străjuirea în toate părţile‖ şi păstrarea, 

neatinsă, a ţării, nu doar ca zestre de Spaţiu de la strămoşii dinastici (―ca să nu să ştirbească ţara ce-i 

rămăsése de   la tată-său”), ci ca Revelaţie a Spaţiului Sacru, Spaţiu Liturgic: SPAŢIU LITURGIC 

înseamnă acea Formă În-Fiinţătoare din care să nu lipsească nimic, aşa cum, dintr-un mit sau dintr-o 

Liturghie Sacră nu are voie să lipsească niciun cuvânt, căci altfel se spulberă  Efectul Taumaturgic al 

Liturghiei, se rămâne în stadiul de degenerescenţă-BOALĂ a Duhului, deci şi a ―cojii‖ Duhului – 

Trupul!; să fii Păstorul cel Bun, precum Hristos, şi să Călăuzeşti ―turma‖-popor‖ spre NOMOS-ul 

împlinitor de Duh al Neamului: ―ca un păstoriu bun ci străjuieşte turma sa, aşa întoate părţile străjuia şi 

priveghiia şi nevoia ca să lăţască ce au apucat”; ştiindu-ţi Misiunea întru  NOMOS-ul  Divin, n-ai dreptul la 

deznădăjduire, nci la odihnă ori  stagnare - ci eşti obligat să revii, obseda(n)t (ca un posedat de Duh Sfânt ce eşti, ca Păstor Bun 

ce te-a tocmit Domnul-Dumnezeul tău!) când te-ai poticnit, să acţionezi-reacţionezi, până în ultima ta  clipă de viaţă, până la 

ultima ta picătură de energie, PENTRU CĂ NU-ŢI APARŢII, CI  EŞTI  ROBUL  NOMOS-ULUI  DIVIN: „Minunatu 

lucru: după poticală dintăi şi după pierzarea oştii dintăi, cela ce nu avea voinici de oaste, ci strângea 

păstorii din munţi şi argaţii, de-i într-arma, acmu iară să rădica deasupra biruitorilor dintăi, daca au 

pierdut ţara, acmu domni altora le da şi ţara lăţiia‖ – cf. idem, Războiul de la Râmnic, când s-au 

bătut Ştefan vodă cu Ţăpăluşi vodă, vă leatul 6989 <1481>, iulie 8 - p. 54; 

 

2-…deci, dacă poţi să ―lăţeşti‖ hotarele ţării, prin ―războaie cu NOROC‖ (adică, având, permanent, 

Consimţământ şi Ajutor Divin!) şi cu o perseverenţă meree, uluitoare  - e şi mai bine – căci asta 

înseamnă să nu încetezi ―temeliuirea‖ demiurgică, revelatoria, a Spaţiului-Paradis.  Numai aşa, revelând 

cât mai limpede Paradisul, poţi fi/deveni Eroul-Viteazul-RĂZBOINICUL, care are funcţie 

(NEÎNTRERUPT!) demiurgică: ―au lăţit hotarul ţării, că pre săcui de multe ori i-au arsu şi i-au prădat 

şi luundu-le cetăţile şi oraşile supt putérea sa i-au supus‖ (…) ―aşijdirea şi cu léşii de multe ori s-au bătut 

şi Pocutiia încă le-au fostu luatu ―– se zice, spre lauda lui Petru Rareş; 

 

3- Trebuie să fii TRUDITORUL Neamului tău CREŞTIN, al LEGII tale ORTODOXE
13

 - căci 

numai aşa poţi deveni Eroul Străjuitor, CA STEJAR ZALMOXIANO-HRISTIC, al poporului, în Calea 

                                                           
11 -Puhlibuitor – pârâş, clevetitor. 
12 -Muşat=FRUMOS. Deci, în linia semnificaţiei hieroglifice a Trakilor! 
13 - Nu trebuie uitat că Grigore Ureche a învăţat carte la Lemberg, la Şcoala Frăţiei Ortodoxe – ―frăţie‖ care îşi iniţia, sever şi 

luminat, membrii, întru Ortodoxie, pentru a face faţă presunilor tot mai insistente, în Moldova, ale cultului romano-catolic 

(polonez şi unguresc), precum şi ale cultelor protestante ungureşti, lutheran şi calvin.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lvov
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sa spre revelarea Neamului: ―mai apoi, după atâta trudă a sa, creştinéşte în ţara sa s-au săvârşit‖. 

NOMOS-ul este, de fapt, HRISTOS – iar cei ce-l urmează în Duh, precum a făcut-o ŞTEFAN CEL 

BUN, devin Demiurgi şi Axe ale Neamului Arheic al Românilor! Numai dacă îţi împlineşti Misiunea ta, 

fără odihnă, să revelezi, în fiece clipă a vieţii tale, Logos-ul/Nomos-ul CREŞTIN ORTODOX – şi, în 

felul acesta, să vindeci de Căderea în Timpul Istoric - te poţi odihni, întru atâta trudă a Demiurgiei…; 

altfel, eşti hulit şi după moarte, şi predat Timpului INSTABILITĂŢII, în loc să te stabileşti în 

VEŞNICIA ARHEILOR: ―însuşi ţiitoriu preste toată ţara”…în VECIE!; 

 

4-să nu pierzi Stăpânirea asupra Timpului, prin dezvoltarea viciilor - ci TU să determini Existenţa 

Făptuitoare întru ―DESTIN‖ -  să porunceşti Timpului (până la anularea dimensiunii temporale!) 

Făptuirea/Fiinţarea/În-Fiinţarea: ― că nu în beţii, nici în ospéţe petrecea, ci ca un strejar în toate părţile 

priveghiia‖. N-ai dreptul să lipseşti, fie măcar şi o clipită, de la PRIVEGHEREA ŢĂRII, de la 

împlinirea Misiunii de Revelator al Paradisului! Numai folosindu-te TU de Timp, poţi deveni Stăpânul 

Timpului/DEMIURGUL.  Nu poţi ―muri‖ spre Înviere, decât urmându-l pe Hristos, în Truda Sa -  la fel, 

în Lumea Terestră, şi pe Vicarul Terestru al Lui Hristos, ŞTEFANUL/BUNUL: ―ca un om ce era într-

atâtea RĂZBOAIE ŞI OSTENEALĂ ŞI NEODIHNĂ, în 47 de ani în toate părţile să bătea cu toţii şi 

după multe războaie cu noroc ce au făcut, cu mare laudă au muritu, marţi, iulie 2 zile”; 

 

5-…SĂ NU FACI NEDREPTATE…ŞI SĂ FII CUMPĂNIT ŞI ÎNŢELEPT – SĂ FII, TU ÎNSUŢI, 

ULTIMA THULE
14

-―CUMPĂNA LUMII‖! - …pentru că, altfel, negi însuşi NOMOS-

ul/LOGOS-ul  - şi acesta e lucru ruşinos, pentru unul care se vrea/pretinde ―demiurg‖, să nu ştie face nici 

măcar dreptate terestro-umană! Grigore Ureche este pus într-o situaţie extrem de delicată şi jenantă, când 

trebuie să vorbească despre Făptuitorul-Bogdan vodă cel Grozav, fiul BUNULUI şi DREPTULUI (el 

însuşi ―JUDEŢ‖!) – …şi…‖o scaldă‖, bâlbâindu-se şi ―dând-o cotită‖: pentru că n-ar vrea, prin asprimea 

faţă de fiul cam NE-BUN şi ―apucat‖ (căruia i-a mărturisit ―zărgheala‖, în făptuirea de la Porţile 

Liovului… - ―făptuire‖ de om prost-cumpănit, ne-înţelept - căci lui Bogdan îi venise nebunia, de la 

faptul că-i fusese refuzată cererea în căsătorie a unei prinţese poloneze, exaspertă la gândul că trebuie să 

se cunune, pe viaţă, cu un…‖groaznic‖, pocit la chip!) - să arate cum ―efectul ştefanic‖ a slăbit, din 

treaptă temporală în treaptă temporală, din spiţă în spiţă (mai exact, cum Iluzia Timpului a năboit, iar, 

Paradisul Terestru al Moldovei!)  : ―Iară ce va fi lucrat înlăuntru sau în ţară la noi, dispre 

partea judéţilor şi a direptăţii, nu aflăm, ci cunoaştem că unde nu-s pravile, din voia domnilor multe 

strâmbătăţi să faac‖… 

 

6-…nici lacom să nu fii, ci cumpănit întru toate – pentru că aşa este însuşi Demiurgul: ARMONIC! 

LĂCOMIA merge mână-n mână cu NEDREPTATEA şi cu TRĂDAREA MISIUNII DEMIURGICE, 

pentru că este STRICARE DE BUNĂ-CUMPĂNĂ şi, deci, Aducere a Săpânirii Timpului Demoniaco-

Istoric şi Alungare a Lui HRISTOS-LUMINA FĂPTURII/FĂPTUIRII: ―că mai apoi nu numai 

                                                           
14 - THULE a fost capitala ţinutului mitic al Hiperboreei, ţinutul dedincolo de poli. Cuvântul Thuile se pronunţă tu-li în germană. În 

limba sanscrită, cuvântul Tula 

înseamnă ECHILIBRU. Legenda oraşului Thule (în forma ei cea mai pură) prezintă puterile arhetipale ale universului. Acesta 

este locul în care s-au produs primele interacţiuni genetice între străvechea Rasă Primordială şi rasaindigenă care trăia pe pământ, 

dând naştere formei umane pe care ocunoaştem astăzi. 

Fiind primul loc în care oamenii şi zeii s-au intersectat, ULTIMA THULE este considerată GRĂDINA TEUTONĂ A 

EDENULUI. 
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lăcomiia şi asupreală făciia, ce şi curvie nespusă era într-însul‖ – spune Grigore Ureche despre Ştefan, 

feciorul lui Petru Rareş…! 

 

Oricine nu se înscrie în aceste ―criterii‖ comportamental-caracterologico-făptuitoare, devine Duşmanul 

NOMOS-ului/LOGOS-ului Neamului său, ANTI-NOMOS! - …şi face numai stricăciune!!! ESTE 

“FĂRĂ-DE-LEGE”!!! – Legea fiind HRISTOS-CELEA CEA DREAPTĂ/ORTODOXIA! 

 

Iată ANTINOMOS-ul pervertit numit „Iliaşu, fiiu-său cel mai mare (n.n.: al lui Petru Rareş!)‖ – „carele 

mai apoi s-au turcit‖ – deci, a negat LEGEA/NOMOS-ul ORIGINAR şi SOTERIOLOGIC, cel 

CREŞTIN-ORTODOX!: ―(…) că şi firea şi faţa îl lăuda să fie blându, milostivu şi 

aşăzătoriu,gândindu-săcă va sămăna tătâne-său. Ci nădéjdea pre toţi i-au amăgitu, că dinafarăsă 

vedea pom înflorit, iară dinlăuntru lac împuţit (…)au lăsatu domniia la mâna frăţine-său,luiŞtefan 

vodă şi a mâni-sa, în anii 7059 <1551> mai 1 şi el s-audus la împăratul Suleiman, de au priimitu legea 

lui Moamethu,lepădându-să de Hristos‖ – cf. idem,   De domniia lui Iliiaş vodă, ficiorul lui Pătru 

vodă Rareş,carele mai apoi s-au turcit, 7055 <1546> septevrie, p. 119. 

 

Pedeapsa este, în primul rând, din partea Celui care l-a pus să fie Vicar al NOMOS-ului CELEST, aici, 

pe Pământ – dar şi din partea conştiinţei încălcării NOMOS-ului/LOGOS-ului ŞTEFANIC: ―Mai apoi 

de inimă rea, peste scurtă vréme au murit şi rău ş-au dat sufletul său în mâinile diiavolului, în légea 

turcească‖ – dar există şi o pedeapsă a Scriitorului, care afirmă NOMOS-ul SACRU: Grigore Ureche nu 

încheie capitolul cu data şi împrejurările morţii lui Iliaş, ci cu re-amintirea Păcatului său contra Sfântului 

Duh-NOMOS-ul Dumnezeiesc: ―Acest Iliaş vodă au domnit la Moldova 4 ani şi 8 luni şi décii s-au 

turcit, cum am scris mai sus‖! Iată, deci, sinergia dintre Scriitor-Făptuitor-Paznoc al NOMOS-ului 

DIVIN!!! 

 

La fel stau lucrurile şi cu următorul ANTI-NOMOS, călcător, şi el, de LEGE CREŞTIN-ORTODOXĂ 

– ―Ştefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, fratele lui Iliiaşu vodă‖ (totul este lămurit, în ce priveşte 

identitatea, pentru ca nu cumva, prin confuzie, să năpăstuiască, precum că ar fi ANTI-NOMOS, pe 

altul…!): ―Şi ca să nu să vază ceva că este răsărit de la pravoslavie, toţi eriticii dinţara sa vrea, au să-l 

întoarcă, să fie la o lége, au să iasă din ţară. Pre arméni, pre unii din bună voie, cu făgăduinţe 

umplându-i, pre alţii cu sila i-au botezatu şi i-au întorsu spre pravoslavie, mulţi din ţară au ieşitu la turci 

şi la léşi şi printr-alte ţări, vrându să-şi ţie légea sa. Cu aceasta vrându Ştefan vodă să astupe faptele 

frăţine-său, de lucruri ce făciia, cu nevoinţă siliia. Iară ce cerea pravoslaviia şi légea creştinească nu 

ţinea, că mai apoi nu numai lăcomiia şi asupreală făciia, ce şi curvie nespusă era într-însul, nu răbda de 

muieri cu bărbaţi, nu erafecioarilenebatjocurite, nu jupânésile boierilor săi neasuprite” – cf. idem, De 

moartea lui Ştefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, fratelelui Iliaş vodă, care au pierit la Ţuţora, v leato 7060, p. 

121.  

 

Pedeapsa lui Ştefan  este  şi  divină, şi din partea oamenilor ―ţinători‖ de NOMOS  (adică, non-pasivi, 

REACTIVI/REACŢIONARI, faţă de FĂRĂDELEGE!!!): ―Şi sfătuindu-să, aciiaşi aflară sfat ca să ajungă 

degrabu la boierii cei pribégi, carii era în Ţara Leşască ieşiţi de multe nevoi. Décii, daca au avut ştire şi 

răspunsu de la dânşii, cum ei vor veni fără zăbavă, noaptea cu toţii s-au rădicat la podul de la Ţuţora şi 

au tăiatu aţile cortului asupra lui Ştefan vodă şi cu multe rane pătrunzându-l, au muritu, după ce au 

domnit doi ani şi patru luni‖ – cf. ibidem. 

 

…Sau: Bogdan vodă, fiul lui Alexandru Lăpuşneanul: ―Daca muri Roxanda doamna lui Alixandru vodă 

şi rămasădomniia pre fiiu-său Bogdan vodă sângur, el cumu-ş era blându şi cucérnic aşa 

tuturora arăta direptate, de să vedea că nimica nu s-audipărtat deobicéiul tătâne-său. Nici de carte era 

prost, la călărie sprinten, cu suliţa la halca nu pre lesne vrea avea protivnic, a săgita din arctare nu 

putea fi mai bine. Numai ce era mai di treabă domnii lipsiia, că nu cerca bătrânii la sfat, ci de la acei 
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tineri din casă lua învăţătură, iubiia glumile şi măscăriile şi jocuri copilăreşti. Mai apoi lipi de sineléşi 

de-iera şi de sfat şi de a bate halcao cu suliţa, răsipind avérea domnească. Deprinzându den zi 

 în zi aşa, năpusti trebile ţărâi, că pre cât îl iubiia întăi, pre atâta îl urâsă apoi‖- cf. idem, Cându au 

clevetit pre Bogdan vodă vrăjmaşii săi la împărăţie, de l-au mazilit împăratul, p. 151. Degeaba toată 

―faţada‖ de ―carte‖ şi de ―iscusinţe‖, dacă frivolitatea şi iresponsabilitatea, infantilismul - dominau 

LOGOS-ul/ROSTUIREA faptelor sale: ―iubiia glumile şi măscăriile şi jocuri copilăreşti‖ – şi, ce-i 

decisiv, în RĂU, este  faptul că ―năpusti
15

 trebile ţărâi‖ – adică ―neglija‖ -  sau, pur şi simplu, nu-i păsa 

că orice Conducător Autentic, nu un IMPOSTOR, are, înainte de orice, Misiunea de a cunoaşte şi de 

a apăra LOGOS-ul/NOMOS-ul Ţării sale!!! 

 

…Alt caz de lăcomie/prădăciune, împilare  şi batjocură de nevinovaţi   şi de neiertat amoralism (în plus, 

se încredea în ―lefecii‖străini/unguri, nu în oştenii Ţării!) - deci, din nou,  încălcare gravă a NOMOS-

ului Divin al Valahilor -  din nou, un încălcător al Misiunii de Bun Păstor – Aron Vodă cel Cumplit: 

―Aşa, după ce s-au aşezat la domnie Aron vodă, nu-i era grijă dealtă, numai afară de a prădarea şi 

dinlăuntru, nu să sătura decurvie,de jocuri, de cimpoiaşi, carii îi ţinea de măscării. Aşijderea 

dabililecucarile îngreuiasă ţara, nu umbla numai dăbilarii singuri, ce şi turcitrimitea de umbla cu 

dăbilarii, de nu-şi era ţăranii volnici cu nimic, muierile nu era ale lor, fétile le ruşina, ce vrea să facă 

făcea.Dăbilariul  pentru un potronic de-l vrea pârî la dânsul, nu-l judeca, ci acolo trimitea de-l pierdea. 

Pe boieri pentru avuţie îi omora, jupânésile le siliia şidomnind, nu alta, ci ciudése şi minuni făcea 

(…)gândi ca să nu să încrează ţării şi lefeciilor de ţară, ci trasepre leafă unguri călăreţi şi pedestraşi şi 

făcu pedestraşilor odăi încurte,ca să fie pururea lângă dânsul‖ – cf. idem, De domnia lui Aron vodă cel 

Cumplit, care multă greotate au adus ţărâi, 7099 <1591>, p. 178-179. 

 

…Alt caz de încălcare a NOMOS-ului DIVIN: ―Dispot vodă ereticul‖!: ―Acesta fiind 

nemerit la Ţara Leşască şi între slujitori la războiu umblându, avându-şiviiaţă intre soţii, s-au încleştat 

cu o samă de evangheliţi (că el încăn-au fostu pravoslavnic) şi s-au făcut ficioru de domnu‖ – cf. idem, 

De domniia lui Dispot vodă ereticul vă leatul 7069 <1560> noiemvrie 18, p. 126. Câtă ironie amară, la bietul 

Scriitor, Paznic Straşnic al NOMOS-ului, dar neputincios a stârpi păcatul poporului său: ―s-au făcut 

ficioru de domnu” – că tot n-avea cine, în vremuri în care NOMOS-ul însemna însăşi Existenţa-

Fiinţa/Fiinarea, să-l şi recunoască drept ―ficioru de domn‖…!!! 

 

Pedeapsa pentru ―risipitorul de LEGE‖, care ―nu numa că calcă obicéele ţăriişi face şi jafuri, ce şi légea 

cu totul rămăsése de batjocură‖ (cf. p. 135?).  Una dreaptă şi cumplită: ―Cu acéstea cuvinte mustrându-l 

Tomşa, l-au lovit cu buzduganul şi décii toată oastea s-au lăsat la dânsul, unde acopierindu-l mulţimea, 

cu multe rane i-au pătrunsu trupul. Şi aşa au fost sfârşitul lui Dispot vodă, după ce audomnitu trei ani, 

noiemvrie‖ – cf. idem, De moartea lui Dispot vodă eriticul, p. 143. Nu se uită (şi nici nu trebuie!) că 

avem de-a face cu un ―stricător şi risipitor de ţară‖, pentru că este un ―străin‖, şi spaţial (un italian, 

―Heraclu Vasilicu‖(…) ce au fost de naşterea sa din ostrovul Samos, carile fiind italian au fostu 

ştiindmulte limbi, frâncéşte, latinéşte, grecéşte şi nemţéşte‖ – ―geaba‖ atâta ştiinţă, când nu e suflet şi nu 

sunt NOMOS/LOGOS, Fire de Gospodar al Ţării/Spaţiu Sacral, precum BISERICA!), şi, mai cu 

seamă, spiritual: un ―eritic‖!!! Rătăcit de NOMOS-ul –LEGEA 

ORTODOXĂ/”PRAVOSLAVNICĂ”!!! 

 

…Sau Iancul vodă, ―ce-i zic Sasul‖, şi era ―plin de lăcomie (…) că lăcomie de avuţie nespusă avea 

(…)mai apoi de lăcomie mare ce avea‖, deci nu-i păsa de niciun NOMOS şi de nici un Neam ori 

Mântuire…: ―Daca au mazilit împăratul pre Pătru vodă Şchiopul, dat-audomniia Iancului vodă, carile au 

fost de naşterea sa sas, de lége luteran. Pravoslaviia nu iubiia. Décii deaca au venit în ţară şi au şezut în 

scaun, fevruarie 17zile, după acéia toată nedumnezeirea şi ereticiia sa ş-au arătat,că lăcomie de avuţie 

nespusă avea, pentru care pre mulţi au omorât. Mai apoi de lăcomie mare ce avea, trimisă să ia a zécea 

                                                           
15 - A NĂPUSTI (trebile ţării) =a neglija. 
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din boi în toată ţara‖ – ci se smintise de-a binelea, cum şi smintit trebuie să fie împotrivitorul la LEGEA-HRISTOS – şi, de 

aici, I s-a tras şi moartea fizică…pentru că moartea de Duh o avea într-însul, ca  pecete din născare: ―Scrie létopiseţul cest 

moldovenescu că moartea Iancului vodă au fostu cu învăţătura împăratului turcescu, de i-au tăiat capul. 

Şi au domnit Iancul vodă trei ani şi şapte luni. Acestu Iancul vodă zic cumcă au fostu umblându vara cu 

sanie de os‖ – cf. idem, Când au pribegit Iancul vodă şi de moartea lui, 7091<1583>, p. 172. 

 

…Deja, deci, cu ―Iancul Sasul‖ lutheranul şi cu ―Dispot vodă eriticul‖-RĂTĂCITUL, am intrat în zona 

―STRĂINILOR‖! ―Străini‖ de LEGEA/NOMOS-ul Românesc ORTODOX, ―străini‖ şi de Spaţiul 

Sacru al Moldovei. ―Străini‖, deci, şi de durerile şi soarta poporului care năzuieşte, cu multă (şi mută…) 

suferinţă şi îndurând cumplitele încercări ale Iluzionării Timpului-Istorie – spre Stadiul Divin de 

Neam/Logos împlinit în Duh! 

 

―Domnişorii‖, cum le zice dreptul, dar asprul Scriitor şi Paznic de Cetate a Lui Dumnezeu, Grigore 

Ureche… 

 

…De fapt, după cum am văzut, prin exemplificările de mai sus, Grigore Ureche îşi dă seama că ―străin‖ 

se cheamă şi cel ce calcă NOMOS-ul dinăuntru, ca şi cel ce calcă NOMOS-ul, venind, nepăsător ori 

împins de orgolii şi de lăcomie, dinafara Spaţiului aflat în luptă cu Timpul/‖VREMILE‖… Numai că 

acela venit de afară este şi mai dubios, pentru că, neştiindu-i  lui obiceiurile, apucăturile, mentalul (şi nici 

pe el neinteresându-l decât puterea şi jaful de Ţară, iar nu să înveţe NOMOS-ul Ţării!) – el constituie un 

pericol de moarte, ―din start‖, sub vremuri care nu îngăduiau o singură greşeală (ştiută ori neştiută, voită 

sau nu, totul fiind coborât din păcatele cele dintâi, ale ―neaşezării‖ în LOGOS/GOSPODĂRIREA 

DUHULUI DEMIURGIC!), fără de sancţiune supremă: MOARTEA -  de ―fier‖, de foamete, de 

boală…de cumplirea extremă a sărăciei (IAR DOMNII AUTENTICI, CEI “ŞTEFANICI”, ÎŞI 

ASUMAU ORICE NECAZ ŞI NĂPASTĂ, CĂZUTĂ PE CAPUL POPORULUI PE CARE-L 

PĂSTOREAU – căci nu este om ―căzut‖ în Timpul Terestru – să fie el fără de păcat…chiar şi Ştefan 

BUNUL ―el încă au fostu om cu păcate”!!!: ―Ci Pătru vodă nici într-un chip nu vru să să apuce de 

acea dare şi să iablestemul ţării asupra sa‖!!! – cf. idem, Cându au lăsat domniia şi scaunul de bună voie 

Pătru vodă Schiopul şi s-au dus în Ţara Nemţască, p. 177) :  ―Domnindu Pătru vodă Ţara Moldovei, 

mare sécită s-au tâmplatu în ţară, de au secat toate izvoarăle, văile, bălţile şi unde mai nainte prindea 

péşte, acolo ara şi piatră prin multe locuri au căzut, copacii au secat de sécită, dobitoacile n-au fostu 

avându ce paşte vara, ci le-au fostu dărămând frunză. Şi atâta prafu au fostu, cându să scorniia vântu, 

cât s-au fostu strângându troieni la garduri şi la gropi de pulbere ca de omet. Iar dispre toamnă deaca  s-

au pornitu ploi, au apucat de au crescut mohoară şi cu acélea ş-au fostu oprind sărăcimea foametea, că-i 

coprinsése pretitinderea foametea‖ – cf. idem, De o sécită mare ce au fostu în zilile acestui Pătru vodă, de au 

pierit toată roada, vă leato 7093 <1585>, p. 175. 

…Ajungem, astfel, la domnia controversată (controversată, în primul rând, pentru noi, cei de azi, cărora ne lipsesc noţiunile 

elementare de responsabilitate, Nomos etc.) a lui ―Ion vodă, ce-i  zic Armeanul‖: ―Acest Ion vodă unii zic că au fost 

ficior de armean, alţii zic că au fost ficior unui Ştefan vodă (…)Iară Marţin Paşcovschii cronicariul 

leşescu scrie că au fost acest Ion vodă din Mazoviia, din Ţara Leşască. Iar cu adevărat nu să ştie, nici-l 

arată al cui ficior este‖ – deci, mai rău decât ―străin‖: un ―neica Nimeni‖, lipsit de Identitate Spaţial-

Ontologică.  

Aceasta nu se iartă, când e vorba de a conduce, în Chip de Călăuză Mistică, un popor, spre Duhul său – 

Neamul! Străin de LOGOS-ul /NOMOS-ul, de Chipul de Duh al Neamului Românilor…!!! Neavând 

Identitate nici Fiinţial-Ontologică, nici întru LOGOS/NOMOS de Neam, este un MONSTRU. De aceea, 

Grigore Ureche (cu o logică mistică necruţătoare!)  îl priveşte cu oroare, cu o scârbă infinită – 

nedisimulate: ―Şi arătându-să groaznic ca să-i ia spaima toţi, nu de alta să apuca, ci de cazne groaznice 

şi vărsăridesânge şi tăie pre Ionaşco Zbiera în zioa de Paşte şi multe caznefăciia (…) Ion vodă, după 

izbândă cu noroc ce goni pre vrăjmaşii săidinţară, să aşeză la domnie, carele dintăi la toate era pre 

voiaţărâi, iarămai apoi pre toţi i-au covârşit cu vrăjmăşiia lui şi cu morţigroaznice ce făciia. Şi vrându să 

ia agonisita tuturora, nu cu alt meşteşug, ci cu vărsare de sânge şi din zi în zi izvodiia féliuri de munci 
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noao.Băgat-au în foc de viu pre vlădica Gheorghie, de au arsu, dându-i vină de sodomie, auzind că are 

strânsură de avuţie. Mitropolitul Theofann-ar fi ieşit intreg de dânsul, de nu ar fi fugit prin munţi 

degroazalui. Temniţile pline de călugări. Şi îngropă de vii pre Véveriţă şi pre popa Cozma şi pre 

Molodeţu călugărul, iar din boieri şi din ceidecinste sabiia lui nu mai ştiia şi cu toate féliurile de morţi îi 

omoriia.Şi asta socotiia că niminea n-au fostu mai destoinic decât dânsul. De lége îşi râdiia, că în postul 

cel mare s-au însurat şi alte călcături delége multe făciia‖ – de observat că Grigore Ureche îl priveşte cu 

oroare, dar detaşat, până în final, când, prin concluzia sa, ne dîm seama clar de ce, orice şi oricum ar fi 

făptuit Ion Armeanul, nu putea fi decât un Impostor şi un Monstru – pentru că Făptuirea trebuie să-ţi fie în 

Armonie/Acord cu NOMOS-ul/LOGOS-ul Neamului, altfel îşi pierde orice semnificaţie cosmico-

sacrală: e doar un exhibiţionism, o trufire formală – ŞI ATÂT! Alexandru Lăpuşneanul a tăiat 47 de 

boieri: NU e monstru, ci doar un oarecare tiran, căruia i se face ―nacazanie‖-certare, ŞI GATA! Dar Ion 

Armeanul ―de lége îşi râdiia, că în postul cel mare s-au însurat şi alte călcături delége multe făciia‖! 

ASTA nu se iartă, în vecii vecilor! Şi trebuie dată uitării orice făptuire a acestui monstru, aflat înfara 

ROSTULUI/NOMOS - …de aceea (dar şi pentru că se bizuia pe cazaci, în loc să se bizuie pe 

moldoveni!), nici nu este considerată torturarea nemaivăzută, a lui Ion vodă Armeanul, de către turci, ca 

un martiraj, cum îl consideră, spre exemplu, versatilul Mihail Sadoveanu, în romanul Nicoară Potcoavă 

(MARTIRUL se lasă torturat pentru Hristosul, pentru NOMOS-ul Neamului, deci pentru efectul 

soterilogic al faptei sale, asupra COLECTIVITĂŢII/POPOR, pe care el are DATORIA s-o 

MÂNTUIE, călăuzind-o spre Soarta ei/Duh de Neam!!!): ―(…)la tabăra turcească au mersu. Acolo, 

daca l-au dobânditu,cu multă mânie l-au mustrat şi l-au dat de viu, de l-au legat de coadilea a doao 

cămile şi l-au slobozit prin tabără di l-au fărămat (atuncea zicsă fie zis Ion vodă: “Caută că eu multe 

féliuri de morţi groaznice am făcut, iară aceasta moarte n-am ştiut să o fiu făcut‖) – cf. idem, De 

moartea lui Ion vodă, p. 162. MONSTRU, până la capăt! Nici mort nu i se iartă Impostura, faptul că a 

năzuit şi reuşit, prin necinste faţă de Neamul Românilor, să devină ―Stăpân‖, peste ce nu-i era cunoscut 

(la modul absolut, MISTIC!), nu-i era înscris în Fiinţă şi în Rostul Divin al Făptuirii, pe acest Pământ – 

pentru a se pune în slujba Transcenderii/Învierii Neamului Valahilor…!!! 

 

…În rest, tot impostori, dar TRECĂTORI! - mult mai puţin încăpăţânaţi (decât ―Armeanul‖!) în 

năzuinţa de a ―încăleca‖ şi stăpâni şi sminti, de la Misiunea sa, poporul care-şi caută Calea spre Duhul de 

Neam: fie, Ivan Potcoavă/‖Creţul‖ -  ―ce s-au fostu făcând frate lui Ion vodă‖ ; sau alţi ―DOMNIŞORI‖ 

(evident, se traduce ―impostori‖, ―domni numai prin fumuri şi ne-bune/smintite [de la Axa Polară a 

Neamului Românilor] pretenţii‖, ―străini aduşi de vânt‖ - …vorba lui George Coşbuc: ―Ce au cu iadul 

legământ!‖) : ―De nişte domnişori ce venisă iar cu cazaci‖, cf. idem, p. 169 –  şi pe care Apele şi Focul 

şi Pământul şi Cerul îi topesc, ca pe nişte fantome/momâi de zăpadă (dar enervanţi la culme, pentru 

Grigore Ureche: ―că bine de unii nu să mântuia, alţii veniia asupra lui”!): ―De noroc era Pătru vodă cu 

cazacii, cum să tâmplă pururea omuluide n-are odihnă, că bine de unii nu să mântuia, alţii veniia asupra 

lui.Că într-acelaş an, după ce s-au aşezat al doilea rându şi al treilearându la domnie, tot la anii 7086 

<1578> iulie 27, nişte cazaci cu un domnişor au venit la Nistru şi ş-au pus toţi capetile. Aşijdirea, 

curându după aceşti cazaci, la anii 7087 <1578>octovrie 12 zile, un Costantin iar cu cazaci veniia în 

ţară şi s-au topit toţi în Nistru‖ … 

 

…‖ …şi s-au topit toţi în Nistru…‖, i-au topi/potopit Apele acestui Pământ, care, la urma urmei, ştie (şi 

poate!) să se apere şi singur!... – …ceea ce Mihai Eminescu zicea: ―Se făcură toţi, o apă şi-un pământ‖! 

 

…‖De un domnişor ce-i zic Ion vodă Lungul, 7089<1581> (…)  Războiul lui Aron vodă, cându s-au 

bătut la Răut cu un domnişor, Bogdan vodă îi zicea, la anii 7100 <1592>‖…Zăpezi, zăpezi topite 

degrabă, anunţând, mistic, Primăvara Neamului Înviat…! 

 

 …‖Plinirea‖ NOMOS-ului Neamului, ca Re-Găsire a CENTRULUI ARMONIC al Existenţei 

Neamului, în Anistorie - este o realitate şi un fapt cu primejdie, nu o joacă de retardaţi! Prin ―găurile‖ 

Părăsirii de NOMOS, se strecurau falşi ―conducători‖, False Călăuze, pe Calea spre Mântuirea 
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poporului, întru Neam – falsitatea lor existenţială şi, deci, faptică, traducându-se prin depărtarea pe tot 

mai străini ―orbitali‖: veniţi, parcă, din NEANT, se ―închinau‖, tot mai penibil, ba leşilor, ba ungurilor, 

ba ―turcului‖…  

Tot mai intens atraşi în Sorbul Iluziei Temporale (tot mai grav infectaţi de morbul Timpului-Iluzie: a se 

observa că ―domniile‖ nu se mai numără în registru sacral, precum domnia Ştefanului BINELUI - Au 

domnitu Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni şi au făcut 44 de mănăstiri şi însuşi ţiitoriu 

preste toată ţara”… -  pentru că numerele îşi pierd ―ponderea semantică, îşi pierd Solemnitatea Divină şi 

ROSTUL, ca Formă de Biruinţă asupra Iluziei Temporale – şi pierderea ROSTULUI este consecinţa  

depărtării de CENTRUL COSMICO-SACRAL: ―Acest Iliaş vodă au domnit la Moldova 4 ani şi 8 luni 

şi décii s-au turcit, cum am scris mai sus‖- cf. p. 126, ―cu toţii s-au rădicat la podul de la Ţuţora şi au 

tăiatu aţile cortului asupra lui Ştefan vodă şi cu multe rane pătrunzându-l, au muritu, după ce au 

domnit doi ani şi patru luni‖ – cf. p. 122;  ―şi au domnit Iancul vodă trei ani şi şapte luni‖ – cf. p. 172, 

―acestu Alixandru vodă au ţinut scaunul numai o lună‖- cf. p. 169 etc.). 

Da, poţi să fii ―SINGUR ŢIITORIU PRESTE TOATĂ ŢARA‖, deci DOMN ŞI STĂPÂN, 

SUVERAN ABSOLUT,  AL TIMPULUI – sau poţi să devii ―Rob al Timpului Futil‖ – şi să transformi 

“ o lună‖ în…‖Cătuşe Temporale Ucigaşe‖!!! 

  

…De aceea, filo-turcul Petru vodă Şchiopul este văzut infinit mai bine, de Grigore Ureche: 

-  ―Acestu Pătru vodă era din Ţara Muntenească, ficior Mircii vodă şi nepot de soră Mihnii vodă 

(…)Domnind Pătru vodă Ţara Moldovii ca un domn vrédnic, cum să cade, cu di toate podoabile câte 

tribuiesc unui domnu de cinste, căboierilor le era părinte, pre carii la cinste mare-i ţinea şi din 

sfatullornu ieşiia. Ţărâi era apărătoriu, spre săraci milostivu, pre călugări şipre mănăstiri întăriia şi-i 

miluia, cu vecinii de prinprejur vieţuia bine, de avea de la toţi nume bun şi dragoste, de nu era a zice 

cumnu esteharnic de domnie. Judecata cu blândéţe şi fără făţăriie o făciia‖ - …caz unic, în istoria 

Moldovei: abdică, nesilit de nimeni, şi se duce în ―Ţara Nemţască‖, unde ―s-au şi aşezat‖ - …şi plângea 

pe cei care-i dădeau bani ―de bucate‖: ―au fostu plângându şi au fost zâcându: <<Acestea suntu 

lacrămile săracilor>>”. 

 

Motive pentru care Grigore Ureche îi zice ―Pătru cel Milostivu‖, întru sublinierea altruismului său, 

închinat Neamului: ―Şi aşa Pătru vodă putem să-i zicem cel Milostivu, că binile său au lipădat pentru 

ţară, care ca acesta nu s-au mai aflat. Era domnu blându, ca o matcă fără ac, la judecată dreptu, nebeţiv, 

necurvar, nelacom, nerăsipitoriu, putém să-i zicem că toate pre izvod le-au ţinut ,ca să nu să 

zmintească. Acestu Pătru vodă au domnit întru amândoao domniile doisprăzéce ani şi jumătate‖) -   

Grigore Ureche îl preţuieşte atât de mult şi-l laudă, aproape ca pe Muşatini, şi pentru că, întru atâta 

risipire şi nemilă a ―străinilor‖, năpădiţi asupra Ţării, după stingerea Muşatinilor … -  …unul ca Petru 

vodă era o …‖rara avis‖! Îl aduce în prim-planul Scrisului, atât pentru respectarea NOMOS-ului 

comportamental altruist, moral, de Călăuzire şi Protecţie a poporului, în Calea lui spre Revelarea ca Neam 

(―matcă fără ac” – este nu doar semnul Regalităţii, ci şi al LOGOS-ului Orânduitor/Gospodăritor!): 

―era domnu blându, ca o matcă fără ac, la judecată dreptu, nebeţiv, necurvar, nelacom, nerăsipitoriu‖ - 

dar, mai ales, pentru că a respectat LEGEA/TRADIŢIA “NE-SMINTITĂ”, din Poziţia ei de AXĂ 

POLARĂ a Neamului - … ―putém să-i zicem că toate pre izvod le-au ţinut, ca să nu să zmintească ―! 

…Şi, nu mai puţin important (ba, poate cel mai important, pentru Grigore Ureche, Paznicul NOMOS-

ului Ştefanic!), Petru Şchiopul a făcut tot ce i-a stat în putere şi în bunăvoinţa cugetului şi Duhului, să se 

integreze  NOMOS-ului stabilit, spre Mântuirea Neamului său, de ÎNSUŞI ŞTEFAN CEL BUN: ―Iară 

cându au fost aproape de sfârşitul său, chiemat-au vlădicii şi toţi sfétnicii săi, boierii cei mari şi alţi toţi 

câţi s-au prilejitu, arătându-le cum nu vor putea ţinea ţara, cum o au ţinut-o el, ci socotindu din toţi mai 

putérnicu pre turcu şi mai înţeleptu, au datu învăţătură să să închine turcilor” … 

cf. Adrian Botez - NORMALITATEA REACŢIONARĂ: SINCRETISMUL SCRIS-FAPTĂ-

EXISTENŢĂ COSMICĂ,  LA GRIGORE URECHE, MIRON COSTIN, ION NECULCE, Editura 

Rafet, Rm. Sărat, 2012 

*** 
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martìrii valahe contemporane 

 MARTIRIUL SFÂNTULUI ARSENIE BOCA, UN ADEVĂR 

ASCUNS, LA CENTENARUL SARBATORIT LA MÂNĂSTIREA 

BRÂNCOVEANU 
           

Puţini ştiu că însuşi cel care aduce mărturie palpabilă despre MARTIRIUL SFINŢILOR BRÂNCOVENI 

(Sfântul Părite ARSENIE BOCA, Stareţ al Mânăstirii PRISLOP! – n. 29 septembrie 1910-d. 28 

noiembrie 1989), a suferit, ca printr-o adevărată Ştafetă a MARTIRAJULUI, PESTE VEAC (de la Sfinţii 

BRÂNCOVENI începătură) -  Luminat MARTIRAJ CREŞTIN-ORTODOX! Valoroasa jurnalistă 

ISABELA VASILIU-ŞCRABA  vine (prin cele pe care le veţi citi mai jos) să lumineze, zguduitor, un episod 

fundamental, al vieţii şi martiriului monastic ortodox-românesc, în timpul antihristic comunist – dar şi 

îngrijorătoare ipocrizii şi respingătoare laşităţi ale societăţii umane valaho-româneşti contemporane…inclusiv 

cele ale unora dintre  ierarhii ortodocşi, slujitori ai bisericii-de-zid! – Redacţia revistei “CONTRAATAC” 

*** 

 Motto: ―despre sfinţi, despre o personalitate [ca a Părintelui Arsenie Boca] nu ne interesează câte ore, de ce 

şi unde a fost închis‖ (Î.P.S Laurenţiu Streza). 
  

Spusă de un călugăr bătrân (care avea mare evlavie la faimosul stareţ de la Sâmbăta), am putut citi pe 

internet povestea morţii martirice a părintelui ieromonah Arsenie Boca. În mod curios, în nici unul din cele trei 

volume ale Părintelui Arsenie Boca îngrijite de P.S. Daniil Stoenescu (Cărarea împărăţiei, Deva, 2004 şi 

2006; “Cuvinte vii”, Deva, 2006; Biserica de la Drăgănescu –“Capela Sixtină” a ortodoxiei româneşti, Deva, 

2005), nici în volumul care are pe cotor trecut (fără sfială) ―Episcop Daniil - Părintele Arsenie‖ (Deva, 2008) nu 

este menţionată moartea martirică şi nici pătimirea Sfântului Ardealului, arestat de Securitate de nenumărate ori, 

fără a i se putea înscena nici un proces prin care să fie condamnat cu ajutorul unor martori schingiuiţi, cum se 

proceda adesea. Cu mare greutate am putut afla că părintele ieromonah Arsenie (care prevăzuse bombardarea 

Bucureştilor din aprilie 1944) a fost prima oară anchetat în toamna lui 1944, după o slujbă ţinută de el la Sălişte. 

La vremea înstaurării „regimului comunist al Anei Pauker‖ (Virgil Ierunca) au urmat „reţinerile‖ si anchetările 

Părintelui ieromonah (fără de procese juridice nefiind nicicând stabilită vreo încălcare a legii), întâi de „Brigada 

mobilă‖ condusă la Braşov de J. Kolasek, apoi de către Securitatea înfiinţată în 1948 şi dirijată de la Moscova 

de NKVD/KGB. 

   Iată puţinele informaţii pe care le-am găsit despre pătimirea stareţului de la Mânăstirea Brâncoveanu, unde 

muncise zece ani (1939-1948) la refacerea şi înfrumuseţarea (printr-o minunată grădină impresionând - si după 

mutarea Părintelui Arsenie Boca la Prislop-, vizitatorii străini aduşi la Sâmbăta de Sus de Mitropolitul Bălan) 

locului găsit în paragină: După „reţinerea‖ din toamna anului 1944, a doua oară a fost închis circa o lună la 

Râmnicul Vâlcei si la Bucureşti între 17 iulie –30 iulie 1945. A treia oară, detenţia fără motiv s-a prelungit între 

Sf. Paşti (începutul lui mai) şi august 1948. A patra oară a fost arestat de la M-rea Prislop dus întâi în închisoare 

apoi în lagărul de exterminare de la Canalul Dunăre - Marea Neagră („Drumul fără pulbere‖ al oportunistului 

Petru Dumitriu) pentru 14 luni de zile, din 15/16 ianuarie 1951până pe 23 martie 1952. Anul imediat următor 
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este arestat de Rusalii 1953 într-o încercare de a-l amesteca în grupul unor antropozofi clujeni, iar când în 1955 

trupe de circa trei sute de Securişti condusi de generalul NKVD Al. Nikolschi/Nicolau arestează cam tot atâtea 

măicuţe de la Manastirea Vladimiresti, Părintele Arsenie Boca este si el anchetat si schingiuit vreo sase luni 

(fară condamnarea nici unui proces), din septembrie 1955 până pe 7 aprilie1956, când a ajuns din nou la Jilava, 

fiind eliberat de la Oradea. De alte „reţineri‖ (cum trebuie să fi fost cea din 1968, când a fost arestat preotul 

Spiridon Cândea, parohul Bisericii de la Bogata Olteană) este greu de aflat, căci dosarul de urmărire a Părintelui 

Arsenie Boca a fost probabil curăţat de aceste abuzuri ale unui stat poliţienesc menţinut 45 de ani prin teroare. 

   Interesant (chiar memorabil!) este faptul că cei care au putut selecta oarece pagini din cele peste 1200 de file 

ale dosarelor de Securitate a Părintelui Arsenie Boca nu şi-au pus problema clarificării perioadelor de detenţie, 

în volumele tipărite de aceştia arestările fiind vag amintite, ca fiind ceva secundar, cum lipsită de importanţă le-

a părut şi problema contrafacerii unor documente menite să ascundă adevărul morţii călugărului iconar ca 

urmare a unei atroce schingiuiri in noiembrie 1989.Ne referim la falsitatea unor documente ce „atestează‖, vezi-

Doamne, o aşa-zisă „scoatere de sub urmărire‖, datată 29 septembrie 1989, document-„cheie‖ (citat de toţi 

naivii!) precedat (spre a fi cât mai veridic) de note în care Părintele este prezentat de un securist din Sinaia ca 

ţintuit la pat si în imposibilitate de a se deplasa, exact la vremea când fusese văzut la M-rea Prislop (în iarna 

1988/1989 si la Biserica Drăgănescu de Sfintele Sărbători de Paşti ale anului 1989), cum aflăm din diversele 

mărturii ale celor care îl cunoscuseră pe Arsenie Boca, „cel mai mare duhovnic român din secolul XX‖. 

  Cu prilejul desfiinţării Mânăstirii de la Prislop, Părintele Arsenie Boca întâi a fost arestat (în mai 1959) apoi 

scos abuziv din preoţie. „Reţinut‖ şi interogat de Securitate trebuie să mai fi fost şi când trebuia sfinţită (de ziua 

Sfintei Parascheva) frumoasa biserică din Bogata Olteană (unde fresca interioară fusese pictată de el în vreo 

şapte veri, începând din 1961-1962 până în 1968 când parohul bisericii (fost deţinut politic) a fost din nou 

arestat, după cum aflăm din acea selecţie a Dosarului de Securitate al lui Emil Cioran tipărită de Editura 

Polirom de la Iaşi. 

   Ca să nu se adune lumea care îl venera ca pe un sfânt, Părintele Arsenie Boca a fost oprit în 1983 să vină chiar 

si la sfinţiirea Bisericii din Drăgănescu, de pictarea căreia s-a apucat după ce Securitatea s-a îndeletnicit cu 

distrugerea picturii interioare de la Biserica Bogata Olteană sub pretextul că în zidurile bisericii ar fi fost 

ascunse scrieri ilegale. 

   De-a lungul întregii sale vieţi petrecută într-un regim de teroare în care ateismul era obligatoriu, Părintele 

Arsenie Boca n-a lipsit nici o secundă din „vizorul‖ poliţiei politice, aşa cum n-au fost „neglijaţi‖ de Securitate 

nici unul dintre românii de valoare din ţară sau din exil, precum Constantin Noica, Mircea Eliade, Emil Cioran 

şi Relu Cioran, parintele Galeriu, logicianul Anton Dumitriu, matematicianul Octav Onicescu, etc., etc. 

  Hărţuit încontinuu de Securitate la M-rea Sâmbăta de Sus, la Mânăstirea Prislop, la Bucureşti (la Schitul 

Maicilor, la Biserica Elefterie cel Nou, la Biserica Boteanu), apoi la Biserica din Bogata Olateană, la Biserica 

din Drăgănescu si la aşezământul de la Sinaia, Părintele văzător cu duhul a fost omorât de securiştii care l-au 

bătut mai bestial decât obişnuiau ei să-l bată pe Părintele Bejan căruia abia în decembrie 1989 i-au spus că „e 

liber‖ şi nu se vor mai atinge de el. În urma acestei schingiuiri, de la 79 de ani, Părintele Arsenie Boca şi-a 

dat  duhul pe 28 noiembrie 1989, de ziua Cuviosului Mucenic Ştefan cel Nou, ―a cărei mucenicie tocmai o 

pictase pe absida altarului din Biserica Drăgănescu‖. 

  Deşi sfinţilor li se povesteşte pătimirea pentru care au primit cunună de martiri, Î.P.S Laurenţiu Streza 

(Mitropolitul Ardealului si mai marele Comisiei de Canonizare) spunea la Centenarul Părintelui Arsenie Boca 

organizat la Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus că: ―despre sfinţi, despre o personalitate [ca a 

Părintelui Arsenie Boca] nu ne interesează câte ore, de ce şi unde a fost închis‖. Desigur, pe 25 septembrie 

2010, părerea sa era menită să-mi taie mie avântul de a vorbi despre pătimirile de o viaţă ale Sfântului 

Ardealului, pe care făgărăşenii îl pictează în biserici, alături de sfinţii canonizaţi. Falsificările securiste menite 

să-i scoată bazma curată pe cei care au ordonat schingiuirea  Părintelui Arsenie Boca le-am regăsit si în numărul 

omagial „Arsenie Boca‖ scos  de revista „Rost‖ a lui Claudiu Târziu, într-un articol atât de lipsit de 

discernământ încât toate documentele oferite de cei interesaţi să-şi ascundă crimele cumulate aproape jumătate 

de veac erau prezentate ca revelând adevărul adevărat. 

   În scurta mea intervenţie de la Centenarul Părintelui Arsenie Boca (29 sept. 1910 - 28 nov. 1989) din Aula 

Academiei de cultură şi religie din cadrul Mânăstirii Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, am atras atenţia 

asupra modului cum, în prefaţa albumului Biserica de la Drăgănescu (Deva, 2005, p. 11-13), îngrijitorul 
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volumului a trecut o declaraţie de anchetă poliţienească drept Autobiografie a Părintelui Arsenie, fără 

specificarea provenienţei, aşa cum s-ar fi cuvenit. Declaraţia fusese dată după arestarea ieromonahului Arsenie 

Boca pe când se afla la Mânăstirea Bistriţa (din Vâlcea) unde fusese invitat să ţină prelegeri. 

Textul Autobiografieieste postat şi pe Wikipedia.ro, unde încercasem fără succes (fiind blocată de wikipedistul 

„Alexandru Tendler‖) a-i trece provenienţa (vezi Isabela Vasiliu-Scraba,Wikipedia.ro citită printre 

rânduri, http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Wikipedia-

ro%20citita%20printre%20randuri%20de%20IVS.htm ). În cuvântarea sa din 4 decembrie 1989 de la 

înmormântarea Părintelui Arsenie Boca, parohul Bisericii Drăgănescu (între 1937-1999) spunea că prelegerile 

stareţului Arsenie Boca la seminariile monahale urmăreau (după 1944) să lămurească „adevărurile credinţei, 

dogmele Bisericii şi istoria ei‖ (preot Savian Bunescu). 

   Punând cap la cap nişte informaţii din surse diferite, ajunsesem la concluzia că eliberarea ieromonahului 

Arsenie Boca s-a datorat atunci Patriarhului Nicodim Munteanu (decedat în condiţii suspecte la începutul anului 

1948), care a condiţionat prezenţa preotului Burducea (Ministru al Cultelor) în Sinodul din 30 iulie 1945 de 

eliberarea preoţilor arestaţi. Din păcate nu am reuşit să duc ideea până la capăt fiindcă am fost întreruptă cu 

fraza: ―despre sfinţi, despre o personalitate [ca a Părintelui Arsenie Boca] nu ne interesează câte ore, de ce şi 

unde a fost închis‖ (Î.P.S Laurenţiu Streza). Din dosarul de Securitate (contrafăcut în partea lui finală) si intrat 

în atenţia unor cercetători (de o stupefiantă credulitate) s-a mai fotocopiat prima pagină dintr-o a doua declaraţie 

semnată pe 23 iulie 1945 care însă n-a mai fost scanată în întregime, spre a se vedea ce informaţii mai fuseseră 

smulse în urma torturii. La Centenar, neputând vorbi de „reţinerile‖, adică arestările abuzive ale„ctitorului de 

frunte al Filocaliei româneşti‖ (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Din culisele traducerii Filocaliei, în rev. „Oglinda 

literară‖, Focşani, Anul XIII, Nr. 149, mai 2014, p. 10037, de citit pe www.isabelavs.go.ro ori pe 

scribdla http://fr.scribd.com/doc/230417806/IsabelaVasiliuScrabaTraduFilocalia ) si nici  despre perioadele de 

încarcerare (pe care „naivii‖ le prezintă cumulat, de genul „a fost în total închis cam doi ani‖), n-am ajuns nici 

la pătimirea finală din care i s-a tras Părintelui Arsenie Boca moartea martirică din 28 noiembrie 1989. 

  În cele patru volume de mărturii din Ţara Făgăraşului (Ed. Agathon, Făgăraş, 2004, 2005 şi 2008, 2011),  ing. 

Ion Cişmileanu inserează povestea schingiuirii de către Securitate a ―călugărului iconar‖ Arsenie Boca la 79 de 

ani, cu precizarea că despre moartea sa martirică vorbeau pe şoptite toţi cei veniţi în 4 decembrie 1989 să-l 

conducă la Prislop pe ultimul drum. Iată ce spunea călugărul Pantelimon Munteanu (n. 1925) care a fost la 

Sinaia când a agonizat şi a murit Părintele ieromonah Arsenie Boca, prorocul care a prevăzut că după moartea 

sa ―ţara va lua foc‖ [duhovnicesc] de la Prislop: 

  ― În 1989 părintele Arsenie spunea celor apropiaţi: ‗nu mă mai vedeţi în curând, pentru că aştia mă 

termină‘. În ultimii ani celor de la conducere le era foarte teamă de părintele Arsenie. Era ţinut în satul 

Drăgănescu iar intrările în sat erau păzite zi şi noapte de Securitate (..). Ultimele momente şi le-a petrecut  la 

Sinaia. Trebuie neapărat să scrieţi asta. Am fost la el împreună cu parintele Dometie care a fost ţinut acolo mai 

mult de o săptămână. Si nu i-au dat voie să vorbească cu el. Maica de acolo ne spunea că e la Drăgănescu. 

Părintele Arsenie avea însă un căţel mic, flocos, negru. Unde era părintele, acolo era şi căţelul. Când am văzut 

căţelul, mi-am dat seama că este acolo. În cele din urmă ni s-a spus că este bolnav şi că nu poate vedea pe 

nimeni. I se poate trimite doar un pomelnic sau o scrisoare… După trei zile ni s-a spus că a murit părintele. L-au 

adus şi era aşa cum era: TORTURAT şi CHINUIT. Se vedea la degete şi la faţă faptul că a fost torturat. Eu am 

fost la înmormântare şi am văzut: unghiile de la două degete îi erau pur şi simplu zmulse…Toate acestea s-au 

petrecut pentru că a prezis căderea şi moartea lui Ceauşescu. Nu mi-e frică să spun adevărul, chiar dacă unii mai 

vor să ascundă acest lucru. Puteţi fi şi un om trimis de cei care l-au torturat şi acum vor cu orice preţ să ascundă 

adevărul. Eu spun adevărul pe faţă, pentru că mulţi îl ştiu, dar nu îl spun‖ (Părintele Pantelimon Munteanu, M-

rea Ghighiu, 2007). 

  Transcrierea spuselor părintelui Pantelimon Munteanu figurează ca interviu luat la M-rea Ghighiu în toamna 

lui 2007 de  Claudiu Târziu, directorul Revistei „Rost‖. Numai că spusele dinspre sfârşitul interviului pe care le-

am citat mai sus au dispărut ca prin miracol, după ce le-am citat în articolul meu Moartea martirică a Părintelui 

Arsenie Boca, un adevăr ascuns, publicat în rev. „Argeş‖, Piteşti, oct. 2010. În final ar mai fi de remarcat ceva: 

când se îndrăzneşte a se ignora consemnul tăcerii asupra martirajului Părintelui Arsenie se invocă imediat lipsa 

„documentelor de Securitate‖, care să ateste schingiurea Părintelui de către securişti la 79 de ani, 

http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Wikipedia-ro%20citita%20printre%20randuri%20de%20IVS.htm
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Wikipedia-ro%20citita%20printre%20randuri%20de%20IVS.htm
http://www.isabelavs.go.ro/
http://fr.scribd.com/doc/230417806/IsabelaVasiliuScrabaTraduFilocalia
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subiectivitatea martorilor care au îndrăznit să mai spună ceva,  precum şi  lipsa de credibilitate a mărturiei celor 

care au povestit ce au văzut cu ochii lor la înmormântarea Părintelui Arsenie Boca. 

  Ca să-mi publice acest articol despre martirajul Părintelui Arsenie Boca o revista literară din Ardeal mi-a 

cerut  ―o documentaţie mai vastă‖ pentru că textul ar ―conţine prea puţină documentaţie, mărturiile 

prezentate par subiective şi puţin credibile‖. La astfel de observaţii oricine s-ar putea întreba: de ce o revistă de 

literatură la citirea unui text intitulat Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns la 

Centenarul sărbătorit la M-rea Brâncoveanu devine brusc preocupată de probleme juridice, precum 

credibilitatea martorilor, documentaţie care să ateste un fapt constatat după producerea sa, etc. In ce mă 

priveşte, răspunsul l-am aflat chiar în cuprinsul revistei „Discobolul‖ , la citirea următorului pasaj decupat de 

redacţie dintr-o lucrare de licenţă tipărită în 2002: ―Se fac fel de fel de vorbe, aprecieri de către oameni 

necompetenţi, de către oameni care nu ştiu realitatea şi care vreau să îl pună pe Părintele în atenţia altora. 

Că a vorbit cu Ceauşescu, că i-a spus lui Ceauşescu că va muri, şi nu ştiu ce…Nu-i adevărat! Sunt nişte 

lucruri care nu s-au întâmplat şi pe care le inventează oamenii‖ (rev. „Discobulul‖, Alba Iulia, oct.-nov.-dec., 

2010, p.274). 

  Ca să fie repetată şi răsrepetată această variantă oficială nimeni nu se îngrijorează de subiectivitatea ei, 

de lipsa de credibilitate a unei mărturii prezentate de un nevăzător a cărui chilie este oferită spre vizitare la 

Sâmbăta de Sus în vreme ce chilia Părintelui Arsenie Boca e (permanent) „în lucru‖ si nu poate fi vizitată, sau 

delipsa documentaţiei. 

  Chiar dacă este fără îndoială subiectivă, părerea extrem de mediatizată a călugărului nevăzător este citată ca 

singura părere obiectivă. Dacă apare cam ciudată tăcerea „oficială‖ asupra morţii martirice a Părintelui Arsenie 

Boca (probabil spre a nu se vorbi de comanda Securităţii care a decis „atenţionarea‖ prin bătaie a bătrânului 

preot Galeriu în vara anului 1989, maltratarea bestială a Parintelui Arsenie în noiembrie 1989, şi schingiuirea 

teologului Tudor Popescu sau a scriitorului Ernest Bernea la 80 de ani), încă şi mai ciudată este colportarea 

biografiei Părintelui Arsenie Boca în care nu se detaliază perioadele de întemniţare fară vină a Parintelui, aspect 

neclarificat nici măcar de aşa-zişii „cercetători‖ al miilor de pagini din dosarul său de Securitate. 
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gânditorul de la hamangia

 HRISTOS ŞI SUPREMA NECESITATE DIVINĂ 

În cele de mai jos, vom expune un punct de vedere strict uman (şi consecutiv trăirii noastre de Duh, 

personale!), asupra „chestiunii divine‖. Nu avem pretenţia că nu greşim (orice gând poate fi/se poate situa 

la limita blasfemiei, ba chiar dincolo de ea, dacă nu se depăşeşte pe sine, întru extază impersonală!), dar 

avem certitudinea sincerităţii liminare a credinţei noastre, în cele afirmate mai jos! Dar, în plus, avem 

şi certitudinea  funcţiei cosmice a Lui HRISTOS-DUMNEZEU – care este însăşi expresia SUPREMEI 

NECESITĂŢI DIVINE, de a ieşi din „discreţia excesivă‖ („discreţie‖  care a compromis-o, parţial, în 

ochii umanităţii!) – şi A SE EXPLICA PE SINE, de a intra în comuniune cu propria creatură, într-un 

proces admirabil şi adorabil, de eliberare spirituală, prin abolirea „proprietăţii divine arbitrare‖, şi 

instituirea „achiesării conştiente‖ a omului, la Legea Divină – omul re-trezit la Viaţa Duhului, prin 

posibilitatea/ŞANSA COSMICĂ de fraternizare cu Dumnezeul său.  

...Mintea noastră, fatalmente limitată şi veşnic rebelă („luciferizată‖!) dezvoltă (în legătură cu 

divinitatea-DEMIURGUL!) un raţionament total greşit (în „incipit‖-ul său), dar asumat şi foarte frust şi 

aparent extrem-onest, atât în forma sa, cât şi în motivaţia sa. Iată-l: 

„-Singura dovadă a non-demenţei Lui Dumnezeu este ipostaza IISUS HRISTOS. Dacă această ipostază 

divină, IISUS HRISTOS, n-ar exista - am avea dreptul, noi, creaturile Lui Dumnezeu, să-L considerăm 

pe Dumnezeu-Demiurgul  (care ne apare drept un Dumnezeu Tăcut, excesiv de „discret”, în dezvăluirea 

motivaţiei demiurgiei Sale... -   şi, aparent, egoist, dement şi complet indiferent, faţă de efectele tragice 

ale Creaţiei Sale!) o entitate iresponsabilă şi ilogică, tiranică şi sadic-capricioasă. Cine l-a rugat să facă 

Lumea? Nimeni. El a vrut-o. EXCLUSIV! Cine l-a rugat să-l facă pe Omul-Adam? Nimeni. El a vrut-o. 

EXCLUSIV!  Dumnezeu îl supune pe Adam la „teste”, de parcă Adam i-ar fi dator cu ceva...  

NU, Adam nu-i este dator CU NIMIC, pentru că nu Adam şi-a cerut-rugat existenţa/fiinţarea! Şi, 

atunci, din moment ce Dumnezeu îşi permite să-l alunge pe Adam din Paradis şi să aducă suferinţa 

istoric-umană, imensă şi absurdă – omul este tentat să-L considere pe Dumnezeu un soi de „derbedeu 

divin” şi un tiran smintit şi sadic – şi să I se adreseze astfel: <<Nimeni nu Te-a vrut, Doamne, pe 

nimeni nu ai întrebat când ai făcut un lucru sau altul, dar Tu îţi permiţi să azvârli, neîncetat, o  

suferinţă imensă, cosmică, infinită, asupra creaţiei tale, izvorâte nu dintr-o necesitate altruistă, ci 

dintr-un capriciu al Tău, inexplicabil, deci dement!>>‖. 

...Dacă ar fi să-i credem pe evrei (dar nu avem absolut niciun motiv să-i credem!), care se consideră (fără 

nicio dovadă!) autorii Bibliei (în care NOUL TESTAMENT trebuie disjuns, categoric, de istoricitatea 
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ebraică, din miezul VECHIULUI TESTAMENT!  - doar Cartea Facerii şi Profeţii au legătură cu 

NOUL LEGĂMÂNT HRISTIC!), am avea de adăugat multe alte defecte divinităţii/Lui Dumnezeu: este 

părtinitor (în modul cel mai revoltător, mai crud şi mai lipsit de bun-simţ şi de logică!), este un „terorist 

cosmic”, este o entitate cosmică pusă numai  pe rele, un „bau-bau‖ cosmic etc. etc. Dar evreii şi-au 

construit Dumnezeul „după chipul şi asemănarea lor‖ – deci, o astfel de creatură umano-golemică nu ne 

interesează. 

...Dar, în momentul când Dumnezeu se întrupează şi devine IISUS HRISTOS, nu mai avem suportul 

acuzaţiilor de demenţă şi de iresponsabilitate cosmică, nu-L  mai putem blasfemia pe DEMIURG, fără 

mustrare de conştiinţă! IISUS HRISTOS vine în „poligonul de încercare‖ al Pământului Istoricităţii, 

şi trăieşte istoria omului, creată de Dumnezeu (aparent absurdă şi crudă!), alături de om. Cu omul 

dimpreună. Suferind mai mult decât toţi oamenii la un loc, pentru că este o entitate pură, nevinovată, 

plină de LUMINA ÎNŢELEPCIUNII ŞI A IUBIRII INCREDIBILE! Îţi taie răsuflarea, pur şi 

simplu, de admiraţie, cu toată mintea ta (re-adusă, de la sofism, la REALITATEA EXTATICĂ!) – 

dar şi cu toată inima, cu Duh cu tot! 
HRISTOS este şi nu este identic cu Dumnezeu-Demiurgul: pe de o parte, este divinitate supremă, prin 

forţa spirituală cosmică, prin care anulează absurdul morţii şi, deci, absurdul suferinţei istoriei, care trece 

prin carnea şi prin Duhul omului. Dar, pe de altă parte, Hristos se delimitează de Dumnezeu-Demiurgul 

Tăcut/”Discret”, prin faptul că-i neagă acestuia supremaţia „monopolistă‖ asupra sorţii umane: omul 

devine liber de orişice teroare divină, pentru că nu există mai cumplită teroare decât moartea, ca 

dispariţie, după o viaţă de suferinţă istorică absurdă, revoltătoare.  

HRISTOS îl eliberează pe om de Dumnezeul Tăcerii şi al Vechii Închipuiri Tăcute-„Discrete”. 

HRISTOS aduce o cu totul nouă faţă dumnezeiască: este Dumnezeul Înţelegerii şi al Compasiunii, al 

Fraternizării (PROFUND IUBITOARE ŞI DORNICĂ DE REVOLUŢIONARE SPIRITUALĂ A 

UMANITĂŢII!)  - Fraternizare cu Condiţia Absurdă a Omului!  

HRISTOS este şi Dumnezeul Schimbării Radicale a Condiţiei Umane şi, deci, al Schimbării Radicale 

a SENSULUI Istoriei Căderii (Absurd-Revoltătoare!).  

Iar Parashabda-Vibraţia Demiurgică, Întemeietoare de Lume, devine, cu adevărat, 

LOGOS/ORÂNDUIRE/ARMONIZARE A DUHULUI (în micro-cosmos şi în macro-cosmos!)! 

Logos al convingerii omului/conştiinţei umane, asupra teleologiei cosmico-benefice, Logos al 

persuasiunii omului, spre ameliorarea fiinţei sale, deformate şi degenerate spiritual, sub şocurile 

pervertitoare ale aparenţei de absurd, de ilogic, de cruzime cosmică etc.  (şocuri cauzate de excesiva 

„discreţie‖ a Dumnezeului Tăcut, care a creat, concomitent cu lumea – şi mefienţa în această demiurgie 

cosmică, în rosturile ei şi în altruismul ei!). Dintr-un om gata de a se transforma în BLASFEMIATOR 

DE DEMIURGIE şi în DEZERTOR DIN DEMIURGIE – HRISTOS face un IUBITOR ATAŞAT-

ADMIRATOR DE DEMIURGIE! 

...HRISTOS este PRIMUL DUMNEZEU AL OMENIRII ISTORICE ŞI TRANSISTORICE, 

CARE-ŞI ASUMĂ CREAŢIA SA, CARE ŞI-O ÎNSOŢEŞTE, DEFINITIV FRATERN-

RESPONSABIL, ÎN ISTORIE!!! HRISTOS este, cu adevărat, demn de a fi adorat, ca divinitate a 

Luminii unei logici cosmice, ca Frate mai Mare şi Re-conformator de om şi de cosmos: HRISTOS 

este, acum, adevăratul Demiurg, pentru că HRISTOS îl cheamă pe om, ca FRATE, să participe, de la 

egal la egal şi în mod conştient, la Eliberarea de Spaima-Angoasa existenţială şi la înţelegrea altruismului 

Creaţiei Dumnezeieşti...Omul re-devine (prin fraternitatea cu HRISTOS) entitate divină, dar liberă de 

Demiurgul Tăcut/”Discret”, nesupusă unor capricii egoist-demiurgice, ci iniţiat întru 

CONŞTIENTIZAREA MĂREŢIEI CREAŢIEI DUMNEZEIEŞTI! – ...şi, deci, re-iniţiat  în 

NECESITATEA RE-VENIRII ÎN PARADIS/MÂNTUIRII! Dar o „necesitate‖ autentică, o 

„necesitate‖ cu adevărat înţeleasă, asumată şi liber-consimţită! NECESITATE re-devenită (din 

„excesiv/tiranic divină‖, în aparenţă!) – cu adevărat UMANO-DIVINĂ, ca în „vremurile de aur‖ ale 

umanităţii...! 

Deci, HRISTOS re-face încrederea umană în LIBERUL ARBITRU, decis încă din  „regimul” 

PARADISIAC! 
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De fapt, HRISTOS, din punct de vedere strict uman, este Dumnezeul Adevărat, care îl mântuieşte (în 

cuprinsul unei retro-acţiuni spirituale!) pe Însuşi Dumnezeul „Impostor” – pe Dumnezeul Tăcut-

„Discret”! În realitate, HRISTOS îl face TRADUCTIBIL-UMAN, pe Demiurgul Tăcut („Discret”...), 

în faţa creaturilor Sale: nu că omul ar pricepe totul, acum - dar omul ştie, acum, prin frăţia cu HRISTOS, 

că nu-i este ascuns NIMIC din Creaţie, ci că trebuie să-şi re-dezvolte EL/OMUL capacităţile spirituale 

(pe care omul le avea, în Paradis, ca androginitate Adam-Eva - şi datorită cărora nu s-a revoltat, 

împotriva deciziei divine, de „alungare‖[-depărtare-prin-ocultare/orbire de Duh], de Altarul 

Misterelor Demiurgice!), pentru a se ridica, din nou, la sublimul Creaţiei Dumnezeieşti, la motivaţia 

profundă şi la tâlcurile măreţe şi altruiste, ale  CREAŢIEI DUMNEZEIEŞTI! 

                                                                                       prof. dr. Adrian Botez 

*** 

simbolistică/mitologie/folclor 

daco-valah/ă 
RESTITUIRI ÎN ANUL DRAGONULUI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Anul 2012 este considerat Anul Dragonului şi, ca atare, reprezintă un 

foarte bun prilej spre a ne reaminti că Dragonul, nu are nimic în comun cu fiara 

apolcaliptică, imaginată în secolul XIII de iresponsabilul dominican Voragine
1
, 

care a pângărit, prin minciună, viaţa şi iconografia Sfântului Gheorghe, ci 

reprezintă acel semn hieroglific, născut odată cu Tradiţia Primordială, pentru a 

exprima numele Unicului Ziditor, Dumnezeul monoteismului funciar
2
. Ca simbol al puterii cerului, 

Dragonul este considerat, în continuare, un semn de foarte bun augur, atât în China, cât şi în Ţara Galilor, 

unde welsh-ii l-au înscris pe drapelul lor naţional, chiar dacă timpul a estompat semnificaţia sa iniţială.   

 Pentru recuperarea semnificaţiei originare s-au depus eforturi şi s-au imaginat explicaţii, dar numai 

aportul masiv de informaţie, din ultima vreme, a îngăduit acea tratare care să depăşească fisurile 

încercărilor de până acum. În aceste noi condiţii de documentare, căutările mele m-au condus la 

concordanţa deplină dintre sintagma obţinută prin decriptarea imaginilor Dragonului, folosind o analogie 

adecvată, şi sintagma la care am ajuns prin interpretarea lingvistică a numerosului grup de teonime 

asociate cu Vârcolacul
3
. Dar, această concordanţă, plasată la intersecţia celor două căi net diferite de 

investigare, prima cale prin imagine şi a doua cale prin cuvânt, reprezintă, chiar şi pentru spiritele cele 

mai exigente, dovada faptului că mi-a fost dat să găsesc citirea corectă şi, astfel, definitivă a 

multimilenarului semn.    

 Numită, destul de târziu, Draco sau Dragon, hieroglifa a fost creată pentru a exprima sintagma 

Volco-Blac, şi reprezintă cea mai veche modalitate de a consemna sintagma teonimică arhetipală. 

   Prin faptul că semnifică Numele Celui Prea Înalt, această hieroglifă, modelată ca un stindard, a şi 

devenit acel semn de mare prestigiu, sub care s-a derulat istoria, din Persia până în Bretania, timp de peste 

2500 de ani, aşa după cum a constatat, Institutul American pentru Drapelele Lumii, condus de Whitney 

Smith, autorul primului mare tratat de vexilologie, Flags Throug the Ages and Across the World, publicat, 

în anul 1975
 
[(scanarea este preluată din ediţia în limba franceză

4
)], la o jumătate de veac după ce V. 

Pârvan menţionase în Getica, prima atestare a Dragonului, găsită pe stela funerară a lui Nabkadnezar, 

anterioară anului 1120 î.Cr
5
.
  
 

 Prestigiosul institut de cercetare a drapelelor lumii a reuşit să pună în evidenţă echivalenţa 

diferitelor forme de reprezentare ale Dragonului, precum şi masiva lui prezenţă în timp şi în spaţiu, dar 

fără să fi ajuns la semnificaţia sa. Cercetătorii institutului american, asemenea celor din întreaga lume, nu 

sesizaseră faptul esenţial că, în scena cu numărul XXIV de pe Columna lui Traian
6
, imaginea lui Jupiter şi 

imaginea Dragonului cu cap de lup au fost plasate, în mod intenţionat, faţă către faţă cu o tratare plastică 
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identică, pentru a reprezenta, prin gestica unui dialog înscris în piatră, faptul că cele două chipuri au 

aceeaşi semnificaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acest tandem de necontestat al echivalenţei lor, relevă, în văzul lumii întregi şi cu autoritatea 

impunătoare a Columnei imperiale, că şi Stindardul Dacic este semn religios, având prestigiul său pe 

măsura celui de care se bucura zeul suprem al panteonului roman
7
. În acest fel, realizatorii şi beneficiarii 

Columnei au înscris, în marmură, suprema semnificaţie religioasă a Stindardului Dacic cu cap de lup, 

semnificaţie la care ajunsesem pe alte două căi. 

 Mult prea răspândit în spaţiu şi în timp, Dragonul devenise un semn regăsit în toată lumea, ceea ce 

a impus şi verificarea originii sale. În acest scop am aplicat metoda bazată pe analogia lingvistică teonim-

toponim, utilizată frecvent de savanţii domeniului
8
, după ce a fost dezvoltată de Georges Dumézil

9
, iar 

rezultatele au confirmat că denumirea „Stindardul Dacic‖ respectă adevărul cu privire la originea dacică a 

Dragonului. Această hieroglifă, devenită celebră, s-a născut pe pământul României şi în limba românilor, 

numiţi, iniţial, rămări, aşa cum ne denumesc şi azi albanezii, cu această formă rotacizată, care reprezintă 

cea mai arhaică flexiune a indo-europenismului
10

, flexiune apărută cu cel puţin un mileniu înainte de 

fundarea Romei Antice.  

 În existenţa sa, multimilenară după cum o atestată figurinele umane cu cap de lup din civilizaţia 

neolitică Vinča
11

 (mil.V î.Cr.), arhaica sintagmă teonimică Volco-Blac, s-a răspândit în aproape toată 

lumea sub forma câtorva variante. Varianta Velc-Velc justifică epitetul Velchanos atribuit lui Zeus, din 

momentul naşterii sale mistice, într-o peşteră de pe muntele Ida, din insula Creta, odată cu debutul 

celebrei civilizaţii minoice, în secolul XXVII î.Cr.  

 Aşadar, Zeus Velchanos a pătruns în civilizaţia insulei Creta ca zeu pre-helenic de origine valahică, 

aşa după cum, tot pre-helenic a fost şi Zeus Pelasgius, la care se rugau aheii lui Homer în Iliada (XVI, 

226). Având în vedere aceste dovezi, epitetul Velchanos, atribuit lui Zeus, trebuie considerat prima 

atestare istorică directă a cuvântului sacru „valac‖ în teritoriile balcanice, acolo unde, după încă două 

milenii şi jumătate, până în epoca elenistică (323-31 î.Cr.), mai continua să se desfăşoare festivalul cretan, 

numit Velchania, în onoarea puternicul Zeus Velchanos
12

.   

 Aici, trebuie menţionat faptul, că şi numele arhaicului zeu, Vulcanus, din Peninsula Italică, devenit 

ulterior zeu al focului purificator sau al meşterilor fierari, reclamă aceeaşi origine valahică. 

 Dar fertila şi bogata vale a Dunării de Jos, numită, în Cartea Cărţilor, Ţara Ha-Vilah (Fc. 2, 11-12), 

adică Valahia, continua să reverse, asupra Peninsulei Balcanice, noi şi noi valuri de valahi, numiţi în 

formă prescurtată ahi, respectiv ahei.  

 Aheii, care s-au stabilit în Atica şi în Corint, au venerat acelaşi mare zeu valahic al spaţiului de 

origine, dar l-au invocat prin sintagma Zeus Meilichios, impusă în timp de universala descendenţă 

fonetică V(B)→M, frecventă, mai ales, în dialectele tracice, după cum a arătat Paul Kretschmer, specialist 

în limbi pre-helenice.  

 Cinstirea lui Zeus Velchanos, redenumit Zeus Meilichios în Atica şi în Corint, a lăsat vestigii, unele 

foarte vechi. Printre ele şi arhaicul aerolit piramidal
13

, din vremea pietrei nefinisate, adorat ca întruchipare 

a lui Zeus Meilichios şi, separat, un altar consacrat acestui zeu pe malul râului atic Kephisos, din vremea 

legendară a lui Tezeu
14

, vestigii care au mai putut fi văzute, şi în secolul II d.Cr., de meticulosul geograf 

Pausanias. Dăinuind din anul 417 î.Cr., a mai fost inventariată de Pausanias statuia în marmură albă, a lui 

Zeus Meilichios, care a fost comandată sculptorului Policlet, pentru a purifica locul, unde demosul 

dezlănţuit al Argosului a ucis contingentul celor o mie de persoane înarmate
15

.  



135 
 

 În Istmul de Corint, a fost venerată până în epoca romană, zeitatea Melik-ertes
16

, fapt ce  

reconfirmă, odată în plus, persistenţa multimilenară şi importanţa omniprezentei structuri tracice de 

consoane MLC, evidentă într-un mare număr de teonime. Aria de răspândire a acestor teonime o 

jalonează foarte bine Herodot, care, în sud, a vizitat la Tyr, în Fenicia (a se înţelege Felicia, adică Valacia) 

– Libanul de azi – templul din secolul XXVII î.Cr. consacrat zeului Milk-Qart Thassianul, identificat cu 

Hercule, iar în nord, a văzut templul de origine al Thassianului, din insula tracică Thassos, aflată cu 

bogatele sale mine de aur la vărsarea în Marea Egee a râului bulgăresc Mesta
17

.  

 Or, în acest larg areal tracic, dominat de la nord 

la sud, de teonimele care s-au constituit pe clasica 

structură de consoane MLC, se înscrie, în mod firesc, şi 

teonimul Zamolxe. Forma originară ZA-MOLC-SE 

devine de necontestat, dacă avem în vedere faptul că 

Za-Molxis şi Ge-Beleisis sunt cele două nume, care au 

coexistat pentru una şi aceeaşi mare zeitate a geto-

dacilor, după cum ţine să precizeze Herodot
18

. Dată 

fiind transformarea legică B→M, trecerea numelui Beleisis, în varianta sa Meleisis, se regăseşte, în mod 

obligatoriu, numai şi numai în forma Za-Molxe, de la care au derivat toate celelalte forme. Pentru forma 

genuină Za-Molc-se pledează şi asemănarea sa cu forma teonimului persan Se-Murg sau Sa-Mruk
19

, 

ilustrat prin aceeaşi structură arhaică Lup-Pasăre, care a străfulgerat din neolitic istoria lumii, începând cu 

naşterea hieroglifei Lup-Corb, redată prin Stindardul Dacic, numit ulterior şi Dragon sau Draco.    

 Ca zeitate binevoitoare foarte veche, care văzuse de peste trei ori distrugerea şi refacerea lumii, 

 Se-Murg avea puterea de a dărui regilor gloria divină, denumită khwarrah
19

. Prin asemănarea cu 

cuvântul valah, cuvântul kh-warrah atestă legătura directă a teonimului persan cu sintagma teonimică 

arhetipală, Valah-Valah, de la care provine şi numele lui Ge-Beleisis, cu varianta ulterioară Za-Molc-sis. 

Aşadar, asemănarea teonimelor Zamolc(sis)-Semurg (l→r) nu este întâmplătoare, ci consecinţa imediată a 

faptului că sintagma teonimică arhetipală, reprezintă originea lor comună. 

 Din nefericire, mai mulţi autori de prestigiu au ignorat toate aceste conexiuni, dar şi caracterul legic 

al treceri B→M, lăsând în urma lor polemici penibile, care încurcă drumurile lumii spre adevărurile sale 

fundamentale.  

 Cu o neglijenţă similară a fost citit şi numele lui Ge-Beleisis în manuscrisele lui Herodot. Unii 

dintre autori au considerat că iniţiala teonimului ar reprezenta fonemul G, iar alţii au crezut că aceeaşi 

literă ar indica fonemul N, de unde şi multa pierdere de timp cu comentariile unei posibile antinomii de 

tip fârtat-nefârtat.  

 În fond, cele două moduri de citire erau mult prea diferite, pentru a nu se bănui că litera respectivă 

trebuia citită din altă perspectivă, adică din perspectiva ioniană, obligatorie pentru originalul operei lui 

Herodot, care era ionian. Or, specifică pentru alfabetul ionian de pe coasta de vest a Asiei Mici, acolo 

unde a trăit Herodot, la Halicarnas, până la vârsta de 37 de ani, este litera digamma pamphilică, care 

coincide prin formă cu iniţiala scrisă a presupusului Gebeleisis din originalul, redactat în dialect ionian.  

 Citită, cel mai adesea prin fonemul Wau, litera digamma pamphilică reprezintă în dialectul ionian 

fonemul V sau B. Aşadar, numele înscris de Herodot pentru zeul getic se citeşte Be-Beleisis, teonim 

susţinut pe deplin de hidronimul Vi-Vlăsul (Βσβλεσις rostit azi Βσβασσιης
20

, un excelent argument 

lingvistic pentru originea valahică a Bessilor cu o limbă proprie recunoscută şi în Sinai
21

). Aşadar, 

rădăcina „Bebe-‖ ne aparţine, bine ilustrată în tezaurul nostru toponimic de localităţi ca Biborţeni,  Bibeşti 

ş.a.  

Trebuie remarcat faptul că veridicitatea formei Be-Beleisis este riguros dovedită de 

topicul sacru BaBele, realizat ca hieroglifă pentru a denumi Be-Beleisis 

binecunoscutul Sfinx din Bucegi. În mod similar trebuie explicat cuvântul Wa-Wel 

(BaBele=VaVele), care este numele polonez al unui Dragon. Prezenţa acestui 

Dragon pe scutul heraldic al Ducatului polonez Czersk
22

 îl recomandă cu însuşiri 

benefice şi anulează legenda unei fiinţe apocaliptice, care ar fi mâncat fecioare şi 

care ar fi pierit după ce viclenia umană i-a dat să înghită un miel umplut cu sulf. 
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Consolidate reciproc prin identitatea lor, de formă şi de conţinut, aceste repere geografice, concepute 

pentru a eterniza marele nume dumnezeiesc Be-Beleisis, includ şi cuvântul vesco-vo (Vo-Velsco), care 

denumeşte, în limba italiană, conceptul religios de episcop.  

 Pentru că dacii şi geţii vorbeau aceeaşi limbă, Be-Beleisis este teonim geto-dac, iar în forma sa 

extinsă Beleis)-Beleis, se dovedeşte a fi identic cu sintagma teonimică arhetipală Vilah-Vilah. Faptul 

acesta este esenţial şi justifică pe deplin ideea că geto-daci au fost monoteişti în calitate de adoratori ai 

Unicului Zeu Arhetipal, desemnat prin sintagma teonimică arhetipală, pe care tot ei au creat-o. În secolul 

V î.Cr., Herodot arăta fără echivoc că: „După câte ştiu eu din cele auzite la Dodona, înainte vreme 

pelasgii aduceau tot felul de jertfe, înălţând rugi zeilor, fără însă să-i dea vreunuia dintre ei porecle şi 

nume, deoarece nu auziseră încă de ele. ‖
23

. Or, fără de porecle şi fără de nume, pelasgii
24

, un alt etnonim 

generic pentru triburile traco-geto-dace, nu şi-L puteau imagina decât pe Unicul Zeu Arhetipal. Aşadar, 

traco-geto-dacii au avut unicul zeu primordial, deci erau monoteişti. 

 Ca Dumnezeu Unic, Ge-Beleisis, iniţial Be-Beleisis, a dominat din preneolitic zona daco-getică, aşa 

încât numele său s-a impus, în mod firesc, ca unicul termen de referinţă pentru definirea conceptului de 

lider teocratic. Pe seama lui au şi apărut apoi denumirile: basileu, Basarab, Sarab, pornind de la faptul 

că, din cele mai vechi timpuri, orice conducător era considerat Dominus et Deus, adică Stăpân şi 

Dumnezeu, cu înţelesul că stăpânul este ca un dumnezeu pentru supuşii săi. 

 Urmând această raţiune, care are în vedere faptul că stăpânul este ca un dumnezeu pentru supuşii 

săi, conceptul de conducător a fost asociat metaforic cu ideea de Dumnezeu, dar noua denumire trebuia să 

se individualizeze prin propria sa formă. În acest scop substantivul (semnificantul) referitor la conducător 

s-a născut prin modificarea substantivului propriu Be-Beleisis. Or, unul din  procedeele utilizate pentru a 

crea noi semnificanţi este anagramarea, aşa cum a fost anagramat, în acest caz, cel de al doilea termen al 

sintagmei Be-Belesis, care a devenit Be-seleBis. Dar B=V, aşa încât cuvântul nou format devine Ba-

sileV, respectiv Basilevs, care a făcut carieră parcurgând drumul, de la înţelesul de conducător tribal pre-

homeric, la cel de împărat al Imperiului Bizantin. 

 Pe crestele Carpaţilor, acolo unde îşi aveau sălaşul marii preoţi-regi ai geto-dacilor, s-a preferat 

forma cu B final, Be-seleB, rostită sonor Ba-saraB, adică apelativul originar pentru Sarabii şi Basarabii 

noştri. Ca dovadă că structura de consoane SLV susţine formarea denumirilor referitoare la regalitate, 

regele Spartei dintre anii 401-360 î.Cr. s-a numit Age-Silavs, iar numele cnejilor români Seslav (1080-

1090) sau Mislav (1241) şi succesorul său Seneslav (1247-1272), includ forma -slav, cu toate că 

documentele maghiare stipulează originea lor valahică. În jurul României, alţi regi şi sfinţi au purtat nume 

care conţin structura -slav, -slau sau -slaus.  

 Astfel, numele de Wenceslav (a se citi Velce-Slav) poate evolua uşor la forma Wa-Slau analog cu 

Ba-Sileu. La apelativul Ba-Silevs se poate ajunge pornind şi de la numele de prinţ Bole-Slav. În mod 

similar, această metaforizare de tipul Dominus et Deus a sintagmei teonimice arhetipale Valah-Valah s-a 

manifestat în întreaga arie indo-europeană, fapt ce a condus la formarea unor cuvinte ca: Voi-Vod (cuvânt 

geto-dac
25

, înrudit cu teonimul Waide-Wut
26

), Volh-V (şaman rus), Vesco-Vo (devenit Posco-Po şi 

episcop sau bishop), Chlodo-Vech (zis şi Clovis), Calif, dar şi BureBista (Vol-

Vlista) sau Decebal (Dece-Val) … etc., cuvinte, care se referă la instituţia 

conducătorului sau la nume de conducători. Adoptate, mai ales, pentru a afirma 

investitura sacră a celui devenit dux sau rex, aceste nume se explică firesc ca 

metafore pornind de la prolifica sintagmă teonimică arhetipală Vilah-Vilah sau 

Valac-Valac, creată de marea civilizaţie a vlahilor, numiţi şi volsgi, ulterior 

pelasgi. La rândul său sintagma teonimică arhetipală, s-a născut  în legătură cu 

ideea de râu, care în matricea noastră armânească se exprimă prin cuvântul 

AVLAKE, aflat în uz şi astăzi.  

 Fiindcă, spre deosebire de fiinţa umană, râul este atotputernic, 

atoatedătător şi etern, ca şi un dumnezeu, ideea de dumnezeire s-a putut exprima 

prin sintagma AVLAKE-AVLAKE, respectiv Volko-Blake, redată iniţial prin 

hieroglifa numită Stindardul Dacic şi ulterior Draco sau Dragon.  
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 În legătură cu marea importanţă a Dragonului, creat pentru a reprezenta sintagma teonimică 

arhetipală Volko-Blake, vom mai arăta că primul nume al lui Hercule a fost Alkaios
27

, care este tot un 

Volko, dar fără V, adică un Olkoios.  

 Pentru alte denumiri Olkoios devine Lokoios, de unde şi epitetele arhaice: Lykaios pentru Zeus şi 

Lykios pentru Apollon, mereu însoţit de corbul, a cărui unică menire, în heraldică, a fost să reprezinte 

culoarea neagră, culoare denumită Black în epoca arhaică, iar ulterior λσγαιος–întunecat, în limba greacă. 

 Aşadar, în simbolistică, Volc-ul, adică Lupul, dar şi Black-ul, adică Negrul, tot pe Vlahi, zişi şi 

Blaki, îi reprezintă. Când vorbitorii sau scribii au renunţat, din comoditate, la prima literă au apărut 

epitetele Lykaios sau Lugaios.  

 Un „Lugaios‖ este şi zeul celtic Lugh
28

, la origine tot un (B)Lach, cu numele provenind de la 

aceeaşi unică sintagmă teonimică arhetipală, motiv pentru care a şi păstrat în reprezentarea sa negrul corb, 

semnul pentru Black. Dincolo de orice alte explicaţii improvizate cu naivitate, zeităţile-lup sau însoţite de 

negrul corbului, îşi afirmă filiaţia lor nemijlocită cu Stindardul Dacic, numit azi şi Dragon.  

 Prin valorificarea critică a datelor furnizate de mitologie, continuă să apară noi reprezentări plastice 

ale zeităţilor însoţite de tandemul Lup-Corb, ca mod de a exprima sorgintea lor sacră, în relaţie directă cu 

arhaica hieroglifă dacică numită, azi, Dragon.  

 Cele patru imagini care urmează fac parte dintr-un şir remarcabil, care include şi reprezentările de 

sfinţi creştini cu cap de lup
1,29,30

. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 Dar privind la cei doi corbi de pe umărul lui Odin, nu putem rezista tentaţiei de a-i reaşeza spate-n 

spate, ca în basorelieful hitit
31

 cu precisa lor linie de contact, ceea ce ilustrează faptul că pretinsa acvilă 

bicefală ar trebui denumită bicorbul.  

 Dacă Dragonul Dacic a fost alcătuit prin juxtapunerea lup-corb pentru a 

exprima sub formă de hieroglifă sintagma teonimică arhetipală Volco-Black, 

juxtapunerea corb-corb exprimă, ca hieroglifă, aceeaşi sintagmă teonimcă 

arhetipală, dar în varianta Black-Black. Cele două fonograme Lup-Corb şi 

Corb-Corb au în comun corbul, menit a desemna culoarea neagră, numită la 

origini Black, pentru a reda în heraldică, prin rebus omonimic, cuvântul Blac-

Vlac-Valac. 

 Ca hieroglifă arhaică pentru numele arhetipal al lui Dumnezeu, bicorbul a devenit semnul heraldic 

al conducătorilor. El a fost adoptat ca blazon nu numai de urmaşii creştini 

ai lui Constantin cel Mare, ci şi de califii ummayyzilor. În continuarea 

modelelor regale din evul mediu, naţiunile moderne au adoptat semnul 

heraldic al bicorbului, dar l-au numit acvila bicefala şi fiindcă n-au 

remarcat faptul evident că limba proeminentă a celor două păsări este 

similară cu limba proeminentă a capului de lup alipit corpului de corb, în 

cazul Stindardului Dacic. Or, limba, pusă în evidenţă prin hiperbolizare în 

cazul celor două hieroglife sacre, lup-corb şi corb-corb, este de natură să 

le consolideze echivalenţa prin aluzia fiecărui semn heraldic la Logos. 

 Dată fiind originea valahică a sintagmei teonimice arhetipale, bicorbul a fost adoptat de câteva 

ducate balcanice
31

, dar a rămas semnul naţional al Albaniei pentru a exprima legătura directă cu credinţa 

religioasă primordială şi, implicit, originea sa illiro-tracă.  
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 Pe urmele acestor simboluri dominate de juxtapunerile Lup-Corb sau Corb-Corb, care mai apar şi 

în formă simplificată, numai sub formă de Corb
32

 sau numai sub formă de Lup
33

sau de Câine (vezi 

Guinefort
34

) se ajunge la originea valahică asumată de către toate neamurile, mai vechi sau mai noi, ale 

Europei, se ajunge astfel la temeiul esenţial al unităţii sale spirituale.  

 Aşadar, să primim cu încredere, ca pe un bun spiritual comun, restituirile Anului 2012, aflat sub 

patronajul Dragonului de Apă, a cărui moderaţie ne invită la o largă implicare pentru a recepta critic noile 

soluţionări, pe care nu ni le impune, ci ni le propune, pornind de la nepieritoarele repere arhaice cu 

atestare certă: avlake (balaha, în sanscrită), Ha-Vilah, Velchanos, Vulcanos, Valac-Hilyah (în Rig-Veda), 

Walh-ala sau Volsgi (munţi în Laţiu, zişi Vosgi în Alsacia sau Basci în Spania). 
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CORBUL - O ALTĂ HIEROGLIFĂ A 

BIVALENTULUI ZALMOXIS 

Simbolurile-ARHEI ale/ai cosmosului gândirii umane nu au deplină forţă, decât 

atunci când sunt, ca şi în Poezie, viguros ambigue/ambigui – adică, de fapt, deplin 

sintetice/sintetici (după „tipicul‖ hegel-ian: teză, antiteză, sinteză), conţinând, în 

acelaşi corpus ideatico-imagistic, şi o afirmaţie ipostazială, şi contrariul ei – transcense, 

ambele, într-o armonioasă re-ipostaziere superioară, într-o re-semantizare cosmică, de o amploare ameţitoare,  

tinzând spre infinit! Numai aşa avem garanţia provenienţei lor divine şi, deci, a puterii lor de intervenţie divină, 

în favoarea noastră – a puterii lor de a exista în zona divină, de a acţiona, pentru tămăduirea mentalului şi 

Duhului nostru, în zona divină, de a „negocia‖ şi „media‖, pentru ieşirea noastră, din capcana înţepenirii în 

unilateralitatea percepţiei cosmice, degenerate – şi pentru re-plasarea noastră în originarul divin, eliberat de 

orişice necesitate vulgară. Doar când Arheii ne oferă şansa trăirii, concomitente, în ambele lumi/cosmosuri (cel 

senzorial-pseudo-real şi cel divin-transcens, „intrat prin oglindă în mântuit azur‖)  - ei/ARHEII îşi împlinesc, 

cu desăvârşire, funcţia soteriologică şi funcţia taumaturgico (miraculos vindecătoare de chtonian/terestricitate!)-

vaticinaro-divină.  

Cel puţin de vreun veac şi jumătate încoace, hieroglifa CORBULUI este dificil de descifrat, mai cu seamă în 

zona europo-atlantică (dar şi într-o destul de importantă parte din Asia: spre exemplu, în India, prin 

Mahabharata, unde corbii sunt socotiţi doar „mesagerii morţii‖, sau în Laos, unde „apa spurcată de corbi nu 

mai poate fi folosită în ritual‖  - cf. Jean Chevalier /Alain Gheerbrant – Dicţionar de simboluri, Editura 

Artemis, 1994, vol. I, p. 365): romanticii veacului al XIX-lea (şi, mai cu seamă, E.A. Poe, cu al său, poate 

prea celebru poem, „Corbul‖...: „Gânduri rânduiam, şi vise, doruri, şi nădejdi ucise, /Lângă vorba ce-o 

rostise CORBUL NOPŢII, COBITOR – /CIOCLU CHEL, SPECTRAL, SINISTRU, BĂDĂRAN ŞI 

COBITOR /Vorba Never - Nevermore‖ – s.n.) au contribuit, din plin, la descifrarea acestui simbol aviar, în 

cheie (aproape) exclusiv negativă şi nocturnă: „pasăre de rău augur, pasărea neagră, care planează peste 

câmpurile de luptă, pentru a se îmbuiba cu hoituri‖
16

. 

Nu trebuie să uităm că, la această descifrare unilaterală, deci, greşită şi pauperizatoare (din punct de vedere 

semantic şi vindecător-taumaturgic!), a Arheului-CORB a contribuit, din plin, şi Vechiul Testament, prin 

mitul despre Potop şi Noe  (mai exact, prin stabilirea arbitrară a preeminenţei funcţiei solare a 

PORUMBELULUI  - purtător al „ramurii verzi de măslin‖, asupra funcţiei funebre a CORBULUI  - 

suspicionat, deductiv, de cantonare, cu obstinare, în zona cadavrelor plutitoare – şi „blestemat de Noe, pentru 

                                                           
16 - Cf. Jean Chevalier /Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, 1994, vol. I, p. 365. 
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http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Pledoarie%20pentru%20limba%20romana%20de%20IM.htm
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Pledoarie%20pentru%20limba%20romana%20de%20IM.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lugh
http://www.goddessmyths.com/Samovila-Yemaya.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Odin
http://saxons.etrusia.co.uk/saxons_wednesday.php
http://www.hubert-herald.nl/TwoHeadedEagle.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Raven
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lupa_Capitolina
http://www.beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm
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că nu s-a întors la corabie, să vestească retragerea apelor, după potop. L-a blestemat să nu aibă cuib în care 

să poată trăi, să depună ouăle în  cuiburi străine, ca să i le clocească alte păsări, SĂ NU MAI FIE ALB, CI 

NEGRU, cum îi este inima, să fie de rău augur celor ce-l văd, să vestească vreme rea şi să fie necrofag‖ – cf. 

Romulus Vulcănescu, Mitologie română, E.A.R.S.R., 1985, p. 531); de reţinut că, şi-n tradiţia biblică, se 

afirmă despre CORB că, la început, a fost alb-solar, şi că doar accidentul diluvial, prin Noe cel vindicativ, îi 

modifică şi culoarea, şi semantica solar-pirică:  

―6. Şi a fost că după patruzeci de zile a deschis Noe fereastra corăbiei pe care o făcuse 

7. şi a trimis corbul să vadă dacă apele au scăzut. Şi ieşind acesta, nu s'a mai întors, până ce apele-au secat 

pe pământ. 

8. Şi după el a trimis porumbelul ca să vadă dacă apele au scăzut de deasupra feţei pământului. 

9. Dar porumbelul, negăsind loc de odihnă pentru picioarele sale, s'a întors la el în corabie; căci încă era 

apă pe toată faţa pământului. Şi [Noe] a întins mâna şi l-a apucat şi l-a băgat la el în corabie. 

10. Şi aşteptând încă alte şapte zile, din nou a trimis porumbelul din corabie. 

11. Şi porumbelul s'a întors la el spre seară; şi iată, avea în cioc o ramură verde de măslin. Atunci a 

cunoscut Noe că apele se scurseseră de pe faţa pământului”. 

Această contradictorialitate semantic-funcţională a CORBULUI este remarcată şi de către etnografii 

şi etnologii români: „Simbolismul corbului la români este ÎNCĂRCAT DE CONTRADICŢII, pentru 

formă, culoare, funcţiunea atributele şi semnificaţiile ce i-au fost acordate. E când o pasăre mare 

(corbul), când una mică (cioara). În general e negru, rar sur şi foarte rar alb. Culoarea neagră e 

asemenea Haosului, înaintea creaţiei cosmosului, mediului germinativ al lumii; culoarea sură a a 

pământului ce poate fi fertilizat, iar culoarea albă a creaţiei, a naşterii şi renaşterii ” – Romulus 

Vulcănescu, idem, p. 530. 
Şi în alchimie, se sugerează dualitatea funcţională a CORBULUI – dar cu accente mistic-ermetic-oculte, legate 

de misteriul renaşterii-ca-transfigurare/sublimare: „Alchimiştii au asociat întotdeauna faza putrefacţiei şi a 

materiei la negru cu un corb, numind-o CAP DE CORB. Ea este leproasă şi trebuie albită, spălând-o de 

şapte ori în apele Iordanului. Îmbibările, sublimările, distilările se fac de la sine numai cu ajutorul focului. 

Aşa se explică reprezentarea deosebit de frecventă a negrului volatil pe planşele vechilor tratate de ştiinţe 

ermetice‖ – cf. Dom Antoine-Joseph, Dictionnaire Mitho-hérmétique, Paris,  1787, reeditare Paris, 1936. 

CAPUL DE CORB este Capul ambiguităţii (expirat-transcense!) a lui Harap-Alb – acel Cap 

FALS/PROFAN (non-iniţiat întru DEMIURGIA COSMICĂ!) - CAP care trebuie tăiat, spre a elibera 

energiile solare ale CAPULUI DE INIŢIAT-ÎMPĂRAT! 

Contradictorialul, în stabilirea forţei de Duh a Arheilor,  nu este deloc minimalizator de semantică, ci, 

dimpotrivă, vesteşte o zonă de foarte intensă efervescenţă a semanticii, o zonă de foarte veche semantizare 

viguros-ambiguă!  

Dar avem nevoie şi de suportul demonstrativ al dualităţii şi ambiguităţii - pentru a deveni credibili, în această 

epocă a celei mai incredibile profanări şi înjosiri/degradări, infectări a lumii cu pozitivism, cu materialism, cu 

anti-spiritualism şi, deci, cu un scepticism jenant-vulgarizator, împins până la imbecilizare exasperantă, până la 

aberaţie negativistă. 

...Din fericire, mai avem (şi, relativ,  păstrăm!) şi mitologia/tradiţia dacico-zalmoxiană (în mod fals, disjunsă de 

mitologia greco-romană, în care, de fapt, toate ipostazele divine sunt împrumutate din Dacia sudică şi nordică!) 

– adică, mai exact, a familiei spiritual-fraterne GETO-GOTICE! Românii-daci şi irlandezii-celţi sunt 

singurele neamuri, din Europa, care mai păstrează, şi în veacul nostru (de uitare letală a identităţii spirituale!), 

simbolistica SOLARĂ şi PIRICĂ a CORBULUI – ca „Pasăre a Focului‖!  

„În mitologia celtică, zeiţele Badb şi Morrigan, personificări ale războiului şi regine ale fantomelor - apar pe 

câmpul de luptă sub forma a trei astfel de păsări – corbi (…) În mitologia nordică, cei doi corbi ai zeului 

Odin, Hugin şi Munin ÎL ÎNŞTIINŢEAZĂ PE STĂPÂNUL LOR DESPRE CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN 

LUME. Tot în mitologia celtică, corbul este un SIMBOL AL LUI LUG, ZEU OMNISCIENT, şi asta datorită 

faptului că fiind pasăre reprezintă CELESTUL ŞI LUMINA, IAR PRIN CULOAREA SA REPREZINTĂ 

TERESTRUL ŞI TENEBRELE (…)Cuvântul celtic pentru corb este “bran”. El înseamnă PROTECŢIE, 

INIŢIERE ŞI VINDECARE, PRECUM ŞI PURTĂTOR DE ÎNTELEPCIUNE. Locuitorii din Cornwall îşi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie_celtic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Badb
http://ro.wikipedia.org/wiki/Morrigan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fantom%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie_nordic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Odin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hugin_%C8%99i_Munin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie_celtic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lug
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închipuiau că zborul unui corb deasupra unei case aducea noroc şi cine omora făptura magică avea să 

sufere îngrozitor. Eroul Bran îl desemnează pe PĂSTRĂTORUL MEMORIEI ANCESTRALE, pe 

ÎNŢELEPTUL SUPREM. Asta cu atât mai mult cu cât CAPUL SĂU, RECIPIENT AL INTELIGENŢEI, a 

fost îngropat în sacrul munte alb londonez. Corbii încă se mai perindă pe acolo, în Turnul Londrei, şi se 

crede că menţin vie inteligenţa lui Bran. Adesea ANIMAL PROFETIC, unele tradiţii gallice culese de 

Pseudo-Plutarh relatează că un stol de corbi a indicat locul unde urma să fie întemeiat oraşul 

Lugdunum/Lyon (…). Corbii sunt şi tovarăşii lui Wotan, stând aşezaţi pe tronul său. UNUL ESTE 

HUGINN, SPIRITUL, CELĂLALT ESTE MUNINN, MEMORIA. CEI DOI AR REPREZENTA 

PRINCIPIUL CREAŢIEI, SPRE DEOSEBIRE DE LUPII LUI ODIN, CARE AR FI PRINCIPIUL 

DISTRUGERII. Odin îi trimitea in fiecare zi să scruteze împrejurimile, după care aceştia se întorceau la el 

împărtăşindu-I informaţiile adunate. Valkyriile se puteau preface şi ele în corbi. MESAGERI AI ZEILOR, 

CU CAPACITATE PROFETICĂ, au un rol fundamental în practicile şamanice. În Edda poetică, mai precis 

în poemul “Grimnismal”, chiar şi WOTAN APARE ÎN IPOSTAZA DE ZEU-CORB. Capacitatea lui Odin de 

a-şi trimite gândul şi mintea departe s-ar putea lega de călătoria pe care o săvârşesc şamanii când sunt în 

transă, de unde şi temerea că cei doi corbi nu s-ar mai întoarce. Pe de altă parte, se poate ca tovarăşii lui 

Odin să fi ocupat un loc important în mitologie mai devreme de secolele 9-10, când au fost adoptate cele 

două nume ca representative pentru puterile intelectuale ale zeităţii. Simbolismul corbului în lumea 

germanică include şi stindardul corvin, un steag ţesut de aşa natură încât la fluturarea sa în aer să pară ca şi 

cum ar imita zborul păsării. De asemenea Huginn şi Muninn invocă şi conceptele de “FYLGJIA” 

(METAMORFOZĂ, NOROC ŞI SPIRIT PROTECTOR) SAU “HAMINGJA” (DUBLUL FANTOMATIC 

AL UNEI PERSOANE) […].Şi grecii şi romanii subliniază acelaşi simbolism pozitiv întâlnit până acum. 

Este ANIMALUL SOLAR AL LUI APOLLO, DAR ÎL REGĂSIM ŞI PE LÂNGĂ ATHENA. Apollo, zeu 

oracular de primă mână, apreciază animalul pentru LOCVACITATEA ŞI ISTEŢIMEA SA. După Strabon, 

corbii sunt cei care stabilesc amplasarea centrului lumii la Delphi, ca MESAGERI AI ZEILOR, 

ÎNZESTRAŢI CU FUNCŢII PROFETICE ― – cf. Irina-Maria Manea, Istoria mitică a unui mesager divin, 

în historia.ro. 

     Şi, apoi: 

“În majoritatea credinţelor ce-l privesc, corbul apare ca un erou solar, adesea demiurg sau mesager 

divin, oricum ghid, ba chiar ghid al sufletelor în ultima lor călătorie, deoarece, fiind psihopomp, 

descoperă fără greş tainele întunericului. Aspectul lui pozitiv pare legat de credinţele popoarelor 

nomade, vânători şi pescari, pe când cel negativ se iveşte odată cu viaţa sedentară şi dezvoltarea 

agriculturii”– cf.Cătălin Stănculescu, art. Corbul – din lumină în întuneric, în mythologica.ro. 

Da, iată ce se poate strânge, în domeniul „corvinesc‖, dacă se analizează zona de Duh vest-celtică, dar şi aceea 

de centru şi est-europeană (traco-greco-romană):   

a-CORBUL este simbol al omniscienţei (“şi asta datorită faptului că fiind pasăre reprezintă celestul şi 

lumina, iar prin culoarea sa reprezintă terestrul şi tenebrele‖). Cuvântul ―CORB‖, la celţi,  ―înseamnă 

protecţie, iniţiere şi vindecare, precum şi purtător de înţelepciune”,  dar simbolistica lui se amplifică şi 

modulează, devenind: 

b-―păstrător al memoriei ancestrale, înţelept suprem”;  

c-―animal profetic”; 

d-―tovarăş al lui Wotan‖, în dublarea ipostazială: “unul este Huginn, spiritul, celălalt este Muninn, 

memoria”. Mai departe, afirmaţiile sunt greşite: ―Cei doi ar reprezenta principiul creaţiei, spre deosebire de 

lupii lui Odin, care ar fi principiul distrugerii”: nu, Lupul Fenrir/Lupul cu Pântece de Dragon, atât la celţi, cât 

şi la daci (adică, la marele popor geto-gotic!) este ipostază ambivalent-semantică, foarte apropiată de aceea a 

Lui Hristos: înghite lumea coruptă de întuneric, o supune taumaturgiei soteriologice în pântecele dragonic, după 

care o regurgitează mântuită/o redă funcţiei ei cosmice, deplin purificată! Ca urmare, noi considerăm că Lupul 

şi Corbul sunt DUBLĂ IPOSTAZIERE A ACELEIAŞI…DUBLE FUNCŢII MITO-DEMIURGICE! 

e-tot dublu ipostazial: ―mesageri ai zeilor, cu capacitate profetică‖ – şi, foarte important, pentru demonstraţia 

noastră: ―În Edda poetică, mai precis în poemul “Grimnismal”, chiar şi WOTAN APARE ÎN IPOSTAZA DE 

ZEU-CORB”…De fapt, cum vom vedea şi mai jos - DOI CORBI! Unul al Luminii şi unul al Întunericului 

(Întuneric pregătitor al RESURECŢIEI! 
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f-―Huginn şi Muninn invocă şi conceptele de “FYLGJIA” (METAMORFOZĂ, NOROC ŞI SPIRIT 

PROTECTOR) SAU “HAMINGJA” (DUBLUL FANTOMATIC AL UNEI PERSOANE) 

g-La greci şi la romani (se zice!) este subliniat simbolismul pozitiv al Corbului (dar şi DUBLU 

IPOSTAZIAL!): ―animalul solar al lui Apollo, dar îl regăsim şi pe lângă Athena”. Totuşi, trebuie să 

remarcăm, încă  de pe acum, că nu poţi rosti numele lui Apollon/DIURNUL/SOLARUL, fără să-ţi vină pe 

buze, în mod automat, şi acela al lui Artemis/NOCTURNA/SELENARA…  

Ca şi în Vestul Europei, şi în zona estică se subliniază aspectele sapienţiale şi vaticinare ale Corbului: 

―locvacitate şi isteţime”  - precum şi, în ipostaza redublată (deocamdată, doar imaginar-iconic): ―mesageri ai 

zeilor, înzestraţi cu funcţii profetice‖! 

h-…―animal psihopomp‖. 

De reţinut (pentru meditaţie…) şi afirmaţiile lui Cătălin Stănculescu, conţinând o încercare de motivaţie a 

apariţiei preeminenţei simbolosticii negative a CORBULUI, asupra celei positive (pe noi, de fapt, nu ne 

interesează nici una, nici alta, separat! - pentru că noi considerăm că UNA NU POATE EXISTA FĂRĂ 

CEALALTĂ, la modul Arheico-Mitologic!): datorită vânătorilor şi pescarilor, CORBUL ar avea ipostazierea 

pozitivă, iar sedentarii ar fi cei vinovaţi de amputarea CORBULUI, de ipostaza pozitivă şi trecerea pe ―releul‖ 

exclusiv negativ…O teorie destul de slab întemeiată logic, având în vedere că lumina solară este necesară şi 

iubită/adorată, cel puţin la fel de intens (cât este de către vânători şi pescari) şi agricultorilor/de către agricultori! 

…Să vedem, însă, cum este văzut CORBUL în zona pur dacică. Pentru a stabili profilul arheic al CORBULUI 

la daci, ne vom folosi de un interesant (deşi cam emfatic, în stil…) studiu (semnat, se pare, cu pseudonim: 

―Eliszar‖), apărut atât într-o revistă basarabeană (Basarabia literară), din 6 noiembrie 2009, cât şi într-o 

revistă online, din România ―îngrăniţată‖ (cersipamantromanesc.wordpress.com) – din care studiu vom 

selecta, destul de drastic şi de categoric:―Dacii au fost singurul popor  a căror credinţă depăşea marginile 

propriei ţări, cât şi marginile pământului. Credinţa lor a fost una universală. PE ACELEASI 

BASORELIEFURI MAI ÎNTÂLNIM  DOUĂ REPREZENTĂRI A CĂROR ÎNŢELEGERE APARŢINE 

DOAR INIŢIATILOR. ESTE VORBA DE PASĂREA PHOENIX, PE CARE MULŢI ISTORICI AU 

DESCRIS-O CA FIIND UN VULTUR. CEA DE A DOUA ESTE UN CORB. (…)PASĂREA PHOENIX 

REPREZENTA RENAŞTEREA SPIRITUALĂ A UNUI POPOR. Un monument extrem de important în 

acest sens îl reprezintă CELEBRUL TEZAUR DE LA PIETROASA, CĂRORA ISTORICII ROMÂNI, ÎN 

NEŞTIINŢA LOR SAU ÎN REAUA LOR CREDINŢĂ, I-AU SPUS <CLOŞCA CU PUII DE AUR>, CÂND, 

DE FAPT, EA REPREZINTĂ PASĂREA NEMURITOARE ŞI PUII SĂI, SIMBOL AL RENAŞTERII 

PERMANENTE A POPORULUI NOSTRU.  
Iar cea de a doua pasăre (n.n.: noi credem că este, de fapt, aceeaşi PASĂRE A NEMURIRII, dublu 

ipostaziată!), CORBUL, ESTE ÎNTÂLNIT, MEREU, CA UN MESAGER ÎNTRE LUMEA CELOR VII ŞI 

LUMEA CELOR PLECAŢI DE AICI, DACII FIIND CONVINŞI CĂ NU EXISTĂ MOARTE, CI DOAR O 

TRECERE CĂTRE VIAŢA ADEVĂRATĂ. Să nu uităm că, după mai bine de 1000 de ani, CORBUL va 

deveni simbolul uneia dintre cele mai renumite familii nobile din Transilvania, familia Huniazilor, care a 

dat naţiunii române pe cel mai viteaz conducător de oşti, Iancu de Hunedoara‖.Şi, autorul revine, destul de 

straniu (aparent!), la…CEI DOI CAVALEREI DANUBIENI! “Cei doi Zamolxis, simbol al libertăţii Una 

dintre cele mai misterioase religii cu rădăcini în Dacia preistorică şi a cărei continuitate a atins secolul XIX, 

a fost Cultul Cavalerilor Danubieni. Singurele mărturii existente sunt nişte basoreliefuri şi nişte monumente. 

În comparaţie cu alte monumente religioase, cele închinate cultului Danubian sunt turnate în plumb, 

material care, în credinţa strămoşilor noştri aparţinea lui Zamolxis. Până la ora actual, monumentele conţin 

secvenţe cu un singur Cavaler, cu doi Cavaleri şi o Mare Zeiţă şi cu scena unui banchet sacru, oferit 

învingătorilor. După cum se ştie, dacii erau unul din puţinele popoare care nu ciopleau chip pentru zeii lor. 

Moda asta a fost introdusă de romani, mai precis de coloniştii veniţi în Dacia. Fiecare din scenele 

reprezentate sunt o continuare a cultului lui Zamolxis, mai exact, o preluare a acestui cult de către 

învingători şi de către popoarele cucerite de ei. Romanii au făcut mai mult: au recunoscut superioritatea lui 

Zamolxis, a straniului Cavaler Danubian, punându-şi principalii zei în urma acestuia, pe diferite 

monumente. (…) Basoreliefurile în care apar cei doi cavaleri şi Marea Zeiţă îi reprezintă pe cei doi gemeni 

Zamolxis care, împreună cu Zeiţa Bendis, ocrotitoare a Daciei, au format prima trinitate de dinaintea 

creştinismului, arătând, totodată, şi dorinţa reîntregirii ţării” etc. etc. Şi, în fine: “Cei doi Cavaleri erau 
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inarmati fie cu o lance, fie cu securea dublă, având pe cap nu cuşma dacilor, ci misterioasa bonetă frigiană, 

căciula roşie, simbol al luptei pentru cucerirea libertăţii…” etc. etc. Şi, în fine: 

―Neofiţii treceau probe de curaj şi mureau symbolic.Unul dintre elementele misterioase ale cultului era 

faptul ca iniţiaţii nu consumau niciun fel de carne, ci doar peşte, aliment care purifica trupul, alungând 

demonii. Ne mai mirăm, oare, că dacii au fost creştinaţi atât de uşor de Apostolul Andrei, când aceştia 

posedau, înainte de venirea discipolului lui Iisus, toate elementele creştine?Din păcate, la ora actuală nu au 

fost descoperite temple ale cultului Danubian, dar se presupune că acestea s-ar fi aflat în munţi, în peşteri 

greu accesibile neofiţilor. Cei care doreau să devină Cavaleri ai Libertăţii, respectiv ai Ordinului Danubian, 

trebuiau să treacă anumite teste, examenul final fiind dat în zona muntoasă, unde viitorul cavaler urma un 

ritual de purificare şi renaştere spirituală. În basoreliefuri, apare ritualul de înghiţire a candidatului de către 

un dragon (balaur, în credinţele populare), urmată de sosirea unui Cavaler al Ordinului,  care învingea 

balaurul, simbol al răului (n.n. : paznic al misterelor sacrale, devenit simbol al Misterului Sacral 

Demiurgico-Resurecţional ETERN!) şi îl scotea din burtă pe viitorul cavaler, care învia şi devenea unul 

dintre membrii ordinului, purificat de însuşirile negative.Ei învingeau întotdeauna. Mai mult, în rândurile 

danubienilor erau acceptaţi numai nobili. Şi asta nu dintr-o discriminare de rasă, ci pentru că meseria 

nobililor era războiul. Oamenii liberi munceau pământul şi doar în caz de primejdie veneau sub arme, pe 

când nobilii se pregăteau permanent în arta războiului. Ordinul Cavalerilor Danubieni reprezenta elita ţării, 

îi reprezenta pe cei mai buni războinici sşi pe marii preoţi, păstrători ai ritualurilor strămoşeşti. Şi nu 

intervenea într-o luptă decât atunci când era ameninţată însăşi integritatea ţării. Pentru că una din condiţiile 

de supravieţuire era anonimatul. Să nu uităm că, după mai bine de 13 secole, îi vom întâlni pe aceşti 

cavaleri, reorganizaţi sub Ordinul Dragonului, ordin a cărei paternitate şi-au însuşit-o maghiarii şi 

popoarele germanice, ordin din care au făcut parte toţi marii noştri domnitori, din toate cele trei ţări 

române‖ – cf. Eliszar, art. Cultul Cavalerilor Danubieni, în cersipamantromanesc.wordpress.com. (dar şi în 

Basarabia Literară, 6 noiembrie 2009). Adevărat! Ordinul DRAGONULUI îi ocultează, de fapt 

(păstrându-le nobila sacralitate!), pe CEI DOI CAVALERI DANUBIENI/ZALMOXIENI! Deci, cade (în 

mod definitiv!) aşa-zisa “preeminenţă” a Luxemburgului, despre care se tot afirmă că i-a “alduit” cavaleri 

ai DRAGONULUI, pe voievozii noştri valahi (voievozi care se numeau “Drăculeşti”, încă dinante de a 

“umbla” pe la Luxemburg…!
17

). 

Păcat că autorul articolului (citat, selectiv, de noi) nu are o rigoare logică şi hermeneutică desăvârşită… -  altfel 

ar fi ―legat‖ mult mai bine (până la…‖suprem‖!) simbolistica pusă în discuţie. Noi credem că, de fapt, Pasărea 

Nemuririi/PHOENIXUL este, de fapt, CORBUL! La fel, suntem convinşi că, în mitologia dacilor, Dubla 

Ipostaziere Zalmoxiană (CEI DOI CAVALERI DANUBIENI, unul cu faţa îndreptată, tip ―Ianus bifrons‖, 

către înainte-lumină-viitor [la modul VATICINAR], celălalt cu faţa îndreptată către înapoi-întuneric-trecut 

[la modul MNEZIC!] este reprezentată, de fapt, prin DOI CORBI! Simbol/simboluri al/ale VIGILENTEI  

                                                           
17 - „ORDINUL DRAGONULUI (în latină Societas Draconistrarum) a fost un ordin militar asemănător Ordinului 

Templierilor, ce s-a instituit în zona centrală a Europei. A fost creat de împăratul Sigismund de Luxemburg în anul 1408, în 

principal pentru a proteja creştinătatea de ameninţarea otomană. Printre membrii acestui ordin cavaleresc s-a numărat şi 

voievodul muntean Vlad al II-lea Dracul, acesta fiind înnobilat în 1431 la Nürenberg de către Sigismund de Luxemburg. La 

scurt timp însă, în 1436, numele lui a fost şters de pe lista cavalerilor. În anul 1432, la numai un an de la înnobilare, contrar 

statutului creştin al Ordinului care avea ca scop protejarea creştinătăţii de păgâni, în speţă de ameninţarea otomană, Vlad i-a 

condus personal pe turcii care au asediat şi incendiat Cetatea Severinului, fiind ucişi toţi cavalerii teutoni din cetate” -  cf. 

wikipedia. După noi, este clar că Vlad al II-lea Dracul nu se simţea întru nimic obligat Vestului (în speţă, Luxemburgului…), 

pentru că el se ştia drept Cavaler Danubian/Zalmoxian/al Dragonului DACIC (…cu mult înainte de a exista ―Ordinul 

Dragonului Luxemburghez‖!), iar nu ―cocoloşitor şi linguşitor‖ de jefuitori şi asasini  cavaleri teutoni…precum a fost şi cazul 

aşa-zişilor “cavaleri cruciaţi”, care şi-au aflat ca duşmani supremi nu pe otomani, ci pe …ORTODOCŞII DIN IMPERIUL 

BIZANTIN, pe care i-au măcelărit şi jefuit cu barbarie de nedescris!  - încă din 1095, dar, mai cu seamă, în debutul ―Cruciadei‖ 

a IV-a: ―În iunie 1203, cruciaţii au sosit la Bosfor lângă Constantinopol la bordul corăbiilor veneţiene. Au debarcat şi au 

făcut tabăra. După un atac naval şi terestru, au cucerit Constantinopolul. Cruciaţii au cerut plata a 200 000 de mărci şi s-au 

retras aşteptându-şi banii. În ianuarie 1204, nobilii bizantini au ridicat obiecţii la suma colosală şi s-a ajuns la un asediu 

scurt în aprilie 1204. CRUCIAŢII AU RECUCERIT CAPITALĂ BIZANTINĂ ŞI L-AU JEFUIT CU VIOLENŢĂ. Veneţienii 

au fondat Imperiul Latin de Constantinopol , care a existat timp de 60 de ani”!!! 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Templierilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Templierilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Templierilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_de_Luxemburg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vlad_al_II-lea_Dracul
http://ro.wikipedia.org/wiki/1431
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BCrenberg&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1436
http://ro.wikipedia.org/wiki/1432
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cetatea_Severinului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1203
http://ro.wikipedia.org/wiki/1204
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Latin_de_Constantinopol
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VEGHERI (de esenţă SACERDOTALĂ
18

!) , ASUPRA PURITĂŢII ÎNALT-SACRALE, ASUPRA 

DESĂVÂRŞIRII “ELITEI CELEST ARHANGHELICE”, ÎN/PRIN  RĂZBOIUL CU DUHURILE 

RĂULUI (…prin alăturarea CELOR DOI CORBI/CELOR DOI CAVALERI DANUBIENI, se obţine o 

sinteză a Luminii şi a Întunericului, întru ETERNA DEMIURGIE COSMICĂ)!!! 

Iar ―roşia bonetă frigiană‖ nu trebuie tratată cu emfază patriotică, ci, mai curând, cu rigurozitate hermeneutică: 

ea/‖roşia bonetă frigiană‖ nu simbolizează, neapărat, ―lupta pentru cucerirea libertăţii” - ci, pur şi simplu, 

PIRICUL/FOCUL RESURECŢIONAL! Şi, da, CORBII RESURECŢIONALI (deci, şi APOTROPAICI!) 

―ÎNVING TOTDEAUNA‖, EI SUNT ELITA SPIRITUALĂ/SACRALĂ CHTONIANO-CELESTĂ, 

pentru că, fiind CEI DOI CAVALERI ZALMOXIENI, iniţial - ei se transfigurează, în semantica lor 

intimă şi evolutivă spiritual, în HRISTOSUL SOLAR, “PHOENIX” AL NEMURIRII – care, la rândul 

său, este ARHEU AL AMBIVALENŢEI SEMANTIC-COSMICE, aşa cum îl pictează şi Nicolae 

Grigorescu, la Mânăstirea Zamfira: UN-HRISTOS-TOT-ANUL-ÎNTUNECAT, şi UN-HRISTOS-TOT-

ANUL- LUMINAT! ! 

...De unde avem garanţia că strania biserică a Mânăstirii de la Corbii de Piatră
19

 nu a fost ridicată pe locul unui 

TEMPLU ZALMOXIAN
20

, al CELOR DOI CAVALERI ZALMOXIENI, pentru a nu se uita (pe de o 

                                                           
18 - „Mitologia ţărilor scandinave – Norvegia, Danemarca (Dacia), Finlanda, Suedia, atesate şi pe ansamblu cu numele de Dacia, 

inclusiv în documentele Vaticanului, pe un larg interval de timp între secolele  IV-XIV – oferă alte mitonime care provin de la sacrul 

arhetip primordial Valah-Valah. Este suficient să amintim aici mitonimul Walhalla ca denumire pentru palatul paradisului ceresc 

germanic unde domnea zeul suprem Odhinn (a se citi Dokinn) şi ale cărui ajutoare erau Walkiriile împlinitoarele dorinţelor sale. Aici, 

a rămas neremarcat până astăzi faptul că pe poarta principală dinspre apus veghează ca expresie teologică a esenţei palatului 

simbolul reprezentat de imaginea CORBULUI şi a LUPULUI. Precizată fiind condiţia direcţională a privirii dinspre apus spre 

răsărit, care proiectează imaginea lupului şi a corbului pe Dacia de răsărit, tandemul celor două figuri explicitează alcătuirea 

stindardului dacic cu cap de lup, aşa cum apare şi pe columna lui Traian, unde penele sunt sugerate prin franjuri, dar mai ales aşa 

cum apare stindardul dacic pe recent publicatele imagini ale plăcuţelor de plumb de la Sinaia, unde sunt redate cu mare acurateţe 

penele şi chiar corpul de pasăre ataşate capului de lup. În acest fel reunirea LUP-CORB specifică stindardului dacic reprezintă 

simbolul care se exprimă în cuvinte prin sintagma Volco-Black, ca ilustrare a sintagmei teonimice arhetipale Vilah-Vilah. Citit şi 

Volco-Dlac, stindardul dacic cu cap de lup trebuie considerat SEMNUL HERALDIC al Marelui Dumnezeu, Întemeietorul lumii. 

Datorită marii sale vechimi sintagma teonimică arhetipală a mai cunoscut şi formele Vălcolac, Vărcolac sau VÂRCOLAC, aşa încât 

stindardul dacic ilustrând invariabil pe Întemeietorul lumii continuă să rămână semnul heraldic şi pentru VÂRCOLAC varianta 

utilizată astăzi, care datorită superficialităţii lexicologilor a fost înscrisă în dicţionare cu înţelesuri pe care nu le-a avut, de fapt, 

niciodată. Ca o prelungire a înţelesului său iniţial, la anul 1435 se înregistra forma Volcul sacerdotem, după ce forma Volco-dlac 

cunoscuse forma Volcol-dac. Rezultă de aici că ceea ce numim astăzi stindardul dacic a fost la origine semnul heraldic al marilor 

preoţi numiţi ca şi Zeul VOLCODLACI sau VOLCOLDACI şi apoi DACI. Ca dovadă şi astăzi în limba cehă VLKODLAC 

înseamnă CONDUCĂTOR, iar în ierarhia bisericească VLĂ-DICĂ desemnează cel mai înalt rang. În bun acord şi cu alte date 

istorice, binomul heraldic Volk-Negru mai conduce şi la constatarea că majoritatea simbolurilor care includ culoarea neagră exprimă 

conştiinţa ascendenţei sacerdotal-dacice a celor care au creat sau au adoptat aceste simboluri. Ca exemplu, să amintim mai întâi 

numele lui Negru Vodă, descălicătorul Ţării Româneşti a cărui piatră de mormânt de la Curtea de Argeş conţine însemne ale centrul 

hiperborean dacic. Tot aici mai trebuie consemnat corbul din blazonul Corvinilor a căror origine dacică o afirmă Papa Pius al II-lea, 

dar şi istoricul ungur Bonifius care îi indică şi ginta numită maurovlahi, adică vlahii negri. Pornind de la asemenea exemple, 

considerăm că NEGRUL DACIC VA TREBUI INCLUS ŞI EL ÎN LISTA SIMBOLURILOR HERALDICE, necesare pentru 

înţelegerea STEMELOR CU NEGRI sau cu CAPETE DE NEGRI, prezente în întreaga Europă medievală, mai ales că rebusuri 

heraldice cu negri au fost atribuite şi marilor clerici. De fapt, utilizarea culorii negre ca determinativ dacic a ajuns la noi , venind de 

la începuturile istoriei. Întruchipând întregul neam pelasgic Pelasgos ca erou civilizator este născut din negrul pământ pe un vârf de 

munte acolo unde pământului nu i se  poate spune negru decât dacă este dacic. Din acelaşi motiv, Marea Daciei de est se numeşte 

Marea Neagră, iar Dunărea, MAREA AXĂ DACICĂ , îşi sprijină celălalt capăt pe munţii Pădurea Neagră, care pe temeiul străvechii 

sale apartenenţe la universul dacic a purtat şi numele de HERCYNIA SILVA,  provenind de la rădăcina HERC, asociată arhetipului 

VILAH‖ – cf. cercetător George Liviu Teleoacă, Stindardul  dacic  sau  Heraldica  Strămoşului Vârcolac  Întemeietorul, în revista 

online Agero Stuttgart. 
19 -Cf. Maria Oprea, art. O enigmă a civilizaţiei dacice şi medievale: CORBII DE PIATRĂ: cel mai vechi lăcaş ortodox din 

România, în www.alar.ro. Dar şi: Dimitria Puchiu - specialist în bioterapie şi info-energetică, art. Triunghiul Iniţiatic: CETĂŢUIA, 

NĂMEŞTI, CORBII DE PIATRĂ – în www.travelinfinit.ro 
20 - ―Băiatul îmi arătă un caiet cu coperţi albastre, de plastic, în care sunt mai multe informaţii despre mânăstire. Aşa aflu cum, în 

1512, monahia Magdalina, cu nume de mir Musa, proprietara moşiei de la Corbi, a reînfiinţat mânăstirea şi a închinat-o lui Neagoe 

Basarab. Cum aici a fost prima mânăstire de maici din Ţara Românească. Cum pictura e chiar mai veche, de prin veacul al XIV-lea, 

dar laăcaşul însuşi este mult mai baărân, căci cele două altare de piatră  trimit spre bisericile byzantine,  din secolul al X-lea, cu hram 

dublu, şi chiar spre bisericile rupestre din Cappadocia... Documentele nu se pot întoarce prea mult în timp, dar de bună seamă, aici a 

fost un loc sacru şi în perioada precreştină, CA DOVADĂ ALTARUL DACIC DIN CURTEA MÂNĂSTIRII‖ (s.n.) – cf. idem. 

http://www.alar.ro/
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parte) locul sacru, iar pe de altă parte, pentru a se marca evoluţia spirituală, desăvârşitoare, dinspre nivelul 

arhanghelic al lui Zalmoxis, spre cel Suprem Sacral, al Lui Hristos-Dumnezeu?! 

...Vă mai amintiţi „Strigoii‖ Marelui Iniţiat, întru Neamul Românesc şi întru  Tracologie (de către însuşi 

Nicolae Densuşianu!) -  MIHAI EMINESCU? 

 

„Pe-un jilţ tăiat în stâncă stă ţapăn, palid, drept, 

Cu cârja lui în mână, preotul cel păgân; 

De-un veac el şede astfel — de moarte - uitat , bătrân, 

În plete-i creşte muşchiul şi muşchiu pe al lui sân, 

Barba 'n pământ i-ajunge şi genele la piept. . . 

 

Aşa fel zi şi noapte de veacuri el stă orb, 

Picioarele lui vechie cu piatra 'mpreunate, 

El numără în gându-i zile nenumărate, 

Şi fâlfâe deasupra-i, gonindu-se în roate 

Cu-aripele-ostenite un alb ş'un negru corb‖. 

 

...‖Un alb ş'un  negru corb‖...Subsemnatul a fost obsedat şi fascinat, o viaţă întreagă, de aceşti „DOI CORBI 

ÎNTR-UNUL”! Vom vedea, mai jos, de ce socotim noi  că sunt „doi corbi ÎNTR-UNUL‖. 

...În toponimia zonei valahilor, există atâtea „toponimii ale CORBULUI‖, încât ne şi  mirăm de ce nimeni nu s-

a „scandalizat‖ şi „sesizat‖: Corbu, comună în judeţul Constanţa, Corbu, comună în judeţul Harghita, Corbu, 

comună în judeţul Olt, Corbu, comună în raionul Donduşeni, Republica Moldova, Corbu, sat în comuna 

Cătina, judeţul Buzău, Corbu, sat în în comuna Glodeanu-Siliştea, judeţul Buzău, , sat în judeţul Harghita , 

reşedinţa comunei cu acelaşi nume,  sat în în comuna Teslui, judeţul Olt, Corbu, sat în judeţul Vaslui, Corbu, 

sat în judeţul Vâlcea etc. – precum şi nume compuse: Corbu Nou, sat în judeţul Brăila, Corbu Vechi, sat în 

judeţul Brăila – precum şi nenumărate derivate: Corbeni, Corbeşti, Corbeanca, Corbiţa… Lunca Corbului, 

Corbii de Piatră, Corbii Ciungi…! Dar şi toponimii ―corbiere‖, cu rezonanţă slavă: Voroneţ (―vorona‖ 

înseamnă ―corb‖!), Vorona Podu Corbului, Vorona Ostrovu Corbului, Vorona Mare Corbi etc. etc. 

Precum şi (cum să uităm!) o familie de eroi valahi ardeleni, familie voievodală, princiară şi regală: 

CORVINEŞTII
21

!  

 ―CORBI‖ şi iarăşi ―CORBI‖! Avem senzaţia (şi nu credem că doar atât!) că o Românie întreagă stă sub semnul 

CORBULUI – pasăre-HIEROGLIFĂ a Celei mai Înalte Sacralităţi. Până şi PAJURA devine, în acet 

context şi din această perspectivă, un simbol ―de mâna a doua‖, sărăcit semantic! De aceea, muntenii trebuie să 

fie mândri când stema lor este tălmăcită în sensul CORBULUI CRUCIAT, iar nu (neapărat) al PAJUREI 

CRUCIATE! Ori, poate, PAJURA va fi fiind ipostaza diurnă/celestă a CORBULUI RESURECŢIONAL! 

Dar tot prea puţin este/ar fi…‖DOI CORBI ÎNTR-UNUL‖ înseamnă DUBLU, din punct de vedere şi 

mitologico-arheic, şi heraldic! Cercetătorul GEORGE LIVIU TELEOACĂ ne sugerează, într-o scrisoare, cu 

bun argument, că, de fapt, Pajura/Acvila este, în realitate şi pentru împlinirea semanticii ei sacral-mitologice 

(în simbolistica europeană), BICEFALĂ/BIVALENTĂ, şi ea! – ―de tipul yin-yang‖!!! 

…Noi am rămas pe gânduri, când, cu mulţi ani în urmă,  un amic ne-a spus că a copilărit la…‖CORBII 

CIUNGI‖
22

! Cum, adică, să se cheme ―corbi CIUNGI‖? Ce, au mâini?  

                                                           
21 - ―Pe blazonul familiei Corvinilor este inscripţionat un corb, care ţine în cioc un inel de aur. Atribuirea acestui simbol al 

familiei are o legendă. Se spune cã Ioan de Hunedoara era fiu nelegitim al lui Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, cu 

o frumoasă femeie din Ţara Haţegului, pe nume Elisabeta. 

Pentru a o feri de necinste, regele îi dă de soţ pe unul din vitejii săi, Voicu, dăruindu-I, totodatã, şi un inel,  dar pentru copilul 

nenăscut, cu scopul de a fi recunoscut, atunci când va creşte şi va merge la curtea regală. În timpul unei călătorii, făcute de 

familia lui Voicu, poposind pentru a prânzi, inelul este uitat pe o margine a ştergarului pe care erau puse merindele. Un corb, 

atras de strălucirea inelului, îl fură încercând să plece cu el. Copilul Ioan de Hunedoara ia un arc şi săgeteazã corbul, 

recuperând astfel inelul. Atunci când creşte şi ajunge la curtea regală, povesteşte aceastã păţanie, iar regele, impresionat de 

această istorie, decide ca simbolul familiei hunedorenilor sã fie corbul cu inel de aur în cioc. De altfel, şi numele familiei 

provine din latinescul “Corvus”, care înseamnă “Corb”, o pasăre care simboliza cu totul altceva, în evul mediu, şi anume 

înţelepciunea şi longevitatea” – cf. site-ul Muzeului Castelului Corvinilor. 

 
22 -Există şi legende, în legătură cu originea acestei denumiri. În revista online Incertitudini, din 1 februarie 2010: „Se zice că, 

demult, un mare domn, tata zicea că ar fi vorba de Vlad Ţepeş - ar fi trecut, într-o noapte smolită şi ploioasă, pe la hanul 

aruncat pe spinarea unui dâmb. Crâşmăriţa - frumoasă foc! Ca toate crâşmăriţele!  Pentru că vinul era dulce şi mersul 

Stanchii ameţitor, domnul a mai trecut şi-n alte nopţi. I-a cerut femeii să-l aştepte.  Credincioasă. Seară de seară. Cu lampa 

aprinsă. Într-o noapte de toamnă lipicioasă,  întunecată de nu se mai vedea nici coşul hanului, s-a auzit  tropot de cal strunit. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corbu,_Constan%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corbu,_Harghita
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corbu,_Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corbu,_Dondu%C8%99eni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Corbu_%28C%C4%83tina%29,_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83tina,_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83tina,_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83tina,_Buz%C4%83u
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Apoi, treptat, ne-am dat seama că acest toponimic straniu vorbeşte despre nişte divinităţi antropomorfe – sau, 

mai exact, despre O SINGURĂ ZEITATE,  CU DUBLĂ IPOSTAZIERE (“DOI CORBI ÎNTR-UNUL”!), 

dublu orientată funcţional, precum ne zice şi Eminescu: în loc de ―alb şi negru corb‖, aici se spunea despre 

―corbul de mâna dreaptă‖ şi ―corbul de mâna stângă‖ (reuniţi în HIEROGLIFA-ZALMOXIS!)  – adică, 

―dreapta‖ însemnând ―alb-lumină-zi‖, iar ―stânga‖ însemnând ―negru-întuneric-noapte‖ (pentru că, da, 

HIEROGLIFA-ZALMOXIS NE LEAGĂ, EGAL, DE CHTONIAN, CÂT  ŞI DE CELEST!). Dar, fiind ei 

―ciungi‖, acesta era  semnul transfigurării ―mâinii‖ umane în…‖ARIPĂ DIVINĂ‖! (…cum se petrec  lucrurile 

cu orişice ―dispariţie‖, din câmpul senzorialului uman: ea devine ―re-apariţie‖, pe o treaptă categoric 

superioară spiritual: în câmpul supra-senzorial SPIRITUAL-DIVIN!). 

 ―Aripa Luminii‖ şi ―Aripa Întunericului‖, care va să zică!  

…Şi, abia atunci, noi am făcut legătura, mental şi întru Duh, cu Zalmoxis, care se ipostaziază în hieroglifa 

CELOR DOI “DALBI PRIBEGI-GEMENI” – zeităţile trace  APOLLON-Zeul Luminii Diurne  şi 

ARTEMIS-Zeiţa Luminii Nocturne! 

 ―DOI CORBI ÎNTR-UNUL‖ – Lumină şi Întuneric, reunite întru ETERNĂ DEMIURGIE!!! 

Amintiţi-vă de lupta lui GREUCEANU cu ―tat-al zmeilor‖
23

 – când apare (s-ar zice!) un CORB (de fapt, sunt 

―DOI CORBI ÎNTR-UNUL‖!): 

―Şi se luptară, şi se luptară, până ce ajunse vremea la nămiezi, şi osteniră. Atunci trecu pe dasupra lor un 

corb, carele se legăna prin văzduh şi căuta la lupta lor. Şi văzându-l, zmeul îi zise: 

- Corbule, corbule, pasăre cernită, adu-mi tu mie un cioc de apă şi-ţi voi da de mâncare un voinic, cu calul 

lui cu tot. 

Zise şi Greuceanu: 

- Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu ţi-oi da de mâncare trei leşuri de zmeu şi 

trei de cal. 

Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce şi îi astâmpără setea; căci 

însetoşaseră, nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet, şi, împuternicindu-se, unde ridică, nene, o 

dată pe zmeu, şi trântindu-mi-l, îl băgă în pământ până în gât şi-i puse piciorul pe cap, ţinându-l aşa. Apoi îi 

zise: 

- Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele şi luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea (…). 

Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viaţă dacă îi va spune, zise: 

- În Codru Verde este o culă. Acolo înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna 

dreaptă. 

Cum auzi Greuceanu unele ca acestea, îi reteză capul, apoi îi tăie degetul şi-l luă la sine. 

Dete corbului, după făgăduială, toate stârvurile, şi, ducându-se Greuceanu la cula din Codru Verde, 

deschise uşa cu degetul zmeului şi găsi acolo soarele şi luna. Luă în mâna dreaptă soarele şi în cea stângă 

luna, le aruncă pe cer şi se bucură cu bucurie mare‖. 

 

De observat că (dincolo de europeneasca fixaţie/‖modă‖ necrofagă, a CORBULUI “CERNIT”, stabilită 

printr-o tradiţie …―ciungă‖!) -  există, de fapt, după schema funcţională vasilelovinesciană şi guénonistă (a lui 

penia/vs/poros  - adică, gol/vs/plin): 

a-un CORB-POROS, care ADUCE ―un cioc de apă dulce‖, lui Greuceanu – şi 

                                                                                                                                                                                           
Nemâncat şi obosit , Domnul a bătut în geam. Căuta odihnă în bratele gazdei. Femeia îşi uitase promisiunea. Hanul era plin 

de drumeţi.  Şi-au plătit scump plăcerea de a bea vin la Vadu’ Stanchii. Le-au fost tăiate braţele . De la coate. Şi aruncate 

corbilor.  În toate părtile. De atunci, cele două sate vecine se numesc CORBII CIUNGI.  Şi CORBII MARI‖ – dar şi în revista 

Familia, Anul XVIII, nr. 50, 1882, p. 602: „Tot tata ne spunea că, într-una din nopţi, când Vodă venise la jupâniţă, streja 

palatului, care era numi din locuitori din satul Corbii Mici, nu şciu ce i-ar fi făcut calului lui Vodă, căci când Vodă a plecat 

dimineţa la Târgovişte, şi când era aprope să intre în oraş, ar fi crepat calul şi cercetându-se pricina acestei întâmplări, s-ar fi 

dovedit că ea venea de la streja palatului din Corbii Ciungi, care nu şciu ce făcuseră calului. Atunci Vodă, care ţinea tot atât de 

mult la cal, ca şi la jupâniţa din palatul de la Corbii Ciungi, în superarea sa cea mare, pune de taie degetele de la amândoue 

mânile tuturor bărbaţilor din Corbii Mici şi în urma acestei întemplări, s-a numit satul nostru Corbii Ciungi‖. Oricum, satul era 

legat de numele CORBULUI şi cu degetele bărbaţilor tăiate, şi cu ele tefere! Înseamnă că şi la Corbii Ciungi este posibil să fi 

existat un complex sacerdotal zalmoxian, cândva... demult, tare demult! 
23 -Petre Ispirescu, Prâslea cel Voinic şi merele de aur, EPL, Bucureşti, 1962, pp.135-136. 
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b-un CORB-PENIA, care NU ADUCE   ―un cioc de apă dulce‖, ―tatălui zmeilor‖! 

Şi nu este o simplă speculaţie de-a noastră, de tip sofistic! Ce anume era în joc, ce ―miză‖ avea bătălia dintre 

Greuceanu şi zmei? Bivalenţa complementară/hierogamică şi cosmic-arheică: SOARELE şi LUNA! Adică, 

―miza‖ cosmic-arheică este Cuplul/BIVALENŢA LUMINICĂ: APOLLON şi  ARTEMIS, ―DALBII 

GEMENI COSMICI‖! Deci, CORBUL este Duhul celor ―DOI GEMENI COSMICI‖ – care îl ajută pe 

Greuceanu SĂ REFACĂ SINTEZA COSMICĂ! Pentru că, în definitiv, ce şi câtă răsplată primeşte 

CORBUL, ―aspirată‖, pentru îngurgitare (şi viitoare regurgitare soteriologică!), ―extrasă‖, pentru lustraţia 

lumii, din karma lui Greuceanu? ―TREI LEŞURI DE ZMEU ŞI TREI DE CAL” ! Pe de o parte – Treimea 

Funcţional-Sacrală: TEZĂ, SPRE ALTCEVA! E rău? Nu, pentru că, în urma acestui veritabil 

―Armaghedon”/”zmeomahie‖ – ANTITEZĂ şi SUPREMA/COSMICA SINTEZĂ! Pe de altă parte, avem 

―trei leşuri de ZMEU‖ şi ―trei leşuri de CAL‖. CALUL este animal SOLAR şi PSIHOPOMP: ―leşul calului‖ 

înseamnă ANULAREA/BLOCAREA TRECERII s-a restaurat STAREA PARADISIACĂ (de Supremă 

Sinteză Cosmică!), deci nu mai este nevoie de trecere, undeva, spre ceva-altceva – căci este vorba despre 

ELIBERARE NU “SPRE”, CI “ÎNTRU” STAREA DIVINĂ! Iar ―trei leşuri de ZMEU‖? ―Zmeul‖ este ―cel 

de pe tărâmul celălalt‖, dar nu tărâm celest, pentru că ―se coboară‖, eventual prin intermediul FÂNTÂNII! 

Descensionalul/STÂNGA (zmeu) este LUNAR/FUNEBRU, tot aşa cum ascensionalul/DREAPTA 

(Greuceanu) este SOLAR/RESURECŢIONAL – iar îngurgitarea lor de către CORBUL-DRAGON 

LUSTRANT-SOTERIOLOGIC nu doar că produce lustraţia lumii, ci şi reface (―DOI CORBI ÎNTR-

UNUL‖!) Suprema Sinteză Cosmică: PARADISUL! 

…Dubla funcţionalitate (şi iconicitate! – precum Cei Doi ŞERPI DE FOC/DRAGONI DE FOC alchimici, 

care se împletesc-luptă între ei şi, apoi, într-o apoteoză finală, îmbrăţişează, la modul demiurgic, 

CADUCEUL LUI HERMES!) este perceptibilă chiar în aceeaşi ipostaziere, aceea a lui Apollon: ―După ce au 

petrecut trei ani în Carpaţi (n.n.: întru moarte şi ÎNVIERE!), Gemenii Divini (n.n.: Apollon şi Artemis) au 

părăsit STÂNA (n.n.: toposul paradisiac) de la Arsena (Râşnov) şi au trecut munţii (n.n.: ÎNĂLŢAREA LA 

CERURI!), închinându-se şi la ruinele templului lui Orfeu (<<Sfinxul >> şi <<Babele>>), precum şi la 

peştera (Ialomicioarei), unde se retrăsese cândva profetul (n.n.: Zalmoxis-“Doi CORBI Într-Unul”!). (…) Ca 

să nu fie recunoscut, Apollon şi-a pus o glugă peste faţă, spre a nu i se vedea semnele de la căderea tragic 

din Stejar (n.n.: Copacul Răstignirii şi al Învierii Lui ZALMOXIS!). De atunci, zeului i s-a spus şi CHAR-

NABUTAS (Domnul Nevăzut/Întunecat, Negru), sau CAP-NABOTAI (Chip/Cap Nevăzut/Ascuns/Mascat 

[n.n. Apollon îşi recuperează, pentru SUPREMA SINTEZĂ ALCHIMICĂ, numită ―CAP-DE-

CORB‖/ÎNVIEREA CEA VEŞNICĂ, ÎN DUH - şi Chipul NOCTURN-SELENAR-

GERMINATIV/”ARTEMIS”!!!]. (…) Astfel, oastea a pornit spre răsărit (n.n.: mişcare regresivă/‖regressus 

ad uterum‖/-recuperativă  de Stare PARADISIACĂ!) (…). În fruntea luptătorilor înaintau COPIII 

CERULUI/”DALBII PRIBEGI/DALBII GEMENI”. De atunci, geţii i-au consacrat pe cei doi Zalmoxis ca zei 

ai războiului (n.n.: funcţia soteriologico-apotropaică/‖exorcizatoare‖!). Numele lor apare – sub forma 

ZOLMXES (sic!) – pe un vârf de lance, descoperit la Torcello, lângă Veneţia‖ (cf. Adrian Bucurescu, Dacia 

secretă, Editura Arhetip, p. 99). 

…ZALMOXIS (hieroglifa lui: “CEI DOI CAVALERI DANUBIENI”/”DOI CORBI ÎNTR-UNUL”, sub 

semnul dublu funcţional al CORBULUI  - NOCTURN/GERMINATIV-(aparent) FUNEBRU ŞI DIURN-

PIRIC/RESURECŢIONAL, EGAL!) – …ZALMOXIS,  vestitorul Lui Hristos -  Cel Alb şi Cel Negru, 

EGAL…”cu moarte pre moarte călcând, şi celor din mormânturi, VIAŢĂ ETERNĂ dăruindu-le” 

(…”dăruind” la modul soteriologic, restaurând/recuperând starea/sinteza/esenţa spiritual-

paradisiacă/divină, a Omului…)!  

                                                                                             prof. dr. Adrian Botez 

 

 

 

***  
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ORIGINEA ETNONIMULUI 

VALAH/ROMÂN 
ASISTATĂ DE CALCULATOR 

                                                     Motto:   “Numele unui popor şi 

numele unui stat sunt uneori la fel de importante ca şi existenţa 

propriu-zisă a poporului respectiv şi a statului în cauză”. 

 (Acad. Ioan-Aurel Pop, „Istoria şi semnificaţia numelui  de român/valah şi România/Valahia‖,  Rev. 

ACADEMICA, Nr.6, iunie 2013, Anul XXIII/272, p.5) 

                 INTRODUCERE                                     
 Astăzi, accesul instantaneu şi, practic, nelimitat la patrimoniul cultural universal ne permite să 

ameliorăm bună parte din răspunsurile, pe care le datorăm adevărului şi, implicit, lumii întregi. Între 

aceste răspunsuri ameliorabile un loc aparte îl au răspunsurile la întrebarea: cine suntem?  

 S-a spus şi se spune şi azi, în unanimitate, că pornind de la un cuvânt obscur – aşa e considerat – 

slavii ne-ar fi atribuit numirea de vlahi, după secolul VI, dar s-a recurs la această explicaţie fără să se ţină 

cont de omniprezenţa antică a etnonimului valah şi nici de faptul că presupusa preluare târzie de la 

germani a unui etnonim de forma valskr/walhisk/welsch/wælisċ/wilisċ din grupul *Walhaz 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Walhaz) cu sensuri foarte generale de străin sau străin romanizat, ar fi 

perturbat utilizarea curentă a conceptului sacru volhv/volkhv (http://en.wikipedia.org/wiki/Volhv, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volkhvy), prin care erau numiţi puternicii preoţii ai slavilor precreştini. Noua 

paronimie walha-volhv, ce s-ar fi creat, era de natură să inducă în limbajul slavilor o anumită stare de 

nefiresc greu de acceptat chiar de aceşti lideri religioşi, care în anul 1057 încă au mai avut puterea să 

organizeze o răscoală împotriva creştinismului [1].  

 Este adevărat, însă, că alături de toate neamurile lumii, cele slave ne spun şi ele vlahi/valahi, dar în 

numele unor realităţi moştenite, mult mai profunde, chiar anterioare sacrului concept volhv. În numele 

aceloraşi realităţi moştenite şi germanicii au folosit etnonime de tip welsch/wælisċ respectând, în mod 

firesc, numele pe care l-au purtat dintotdeauna fiecare grup etnic. Mai mult sau mai puţin romanizat, un 

anume grup etnic putea fi identificat prin etnonimul său originar şi înainte şi după cucerirea lui de către 

romani, aşa încât putem afirma că schimbarea etnonimelor originare sau dublarea lor cu acele 

exoetnonime menite să opereze savant cu ideea unei posibile romanizări nu reprezentau o necesitate.  

 Odată ce a fost răspândit un cuvânt oarecare, iar un etnonim cu atât mai mult, practic nu mai poate fi 

alungat din memoria colectivă. Ca urmare larga răspândire a etnonimelor de tip volk/vlac nu se poate 

justifica printr-o amplă acţiune de rebotezare, ci mult mai firească va fi fost dezagregarea acelei unităţi de 

început, răvăşită după regula oglinzii sparte ale cărei cioburi păstrează aceleaşi irizaţii, pe care le avusese 

piesa întreagă. Cu privire la acea unitate, iată ce a declarat într-o conferinţă radio Nicolae Iorga: „a fost 

odinioară o singură unitate, care pornea de la Oceanul Atlantic şi mergea până la Marea Neagră, 

pierzându-se în stepele fără de hotare ale Eurasiei 

ruseşti.”[2].http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cei_mai_mici_fra%C5%A3i_ai_no%

C5%9Ftri_%E2%80%94_Romanii_%E2%80%9ELadini%E2%80%9D.pdf). Urmărind această idee a 

unităţii iniţiale, Mario Alinei a dezvoltat, în anii 1996-2000, teoria continuităţii lingvistice ce a durat până 

aproape de epoca fierului (http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Alinei).  

 Ca urmare a fostei unităţi, Diodor Sicul încă mai putea sesiza înrudirea etnică dintre gali şi romani 

[3]. Aşa de exemplu, alături de volscii din centrul Italiei, a existat printre federaţii necuceriţi, deci 

neromanizaţi, un trib liguric al cărui nume belaci a fost înscris în semn de prietenie pe Arcul lui August 

din oraşul Susa (http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Susa)) (CIL V 7231).   

 Ideea că germanii sau slavii ar fi înlăturat tabloul real al etnonimelor din Europa pentru a reboteza 

grupurile etnice cu un etnonim generic asociat cu romanizarea, reprezintă o presupunere neverificabilă, 

care s-a strecurat în explicarea semnificaţiei reale, pe care o au etnonimele de tip 

vlah/valah/olah/leah/ljach. Ar fi amuzant să ne imaginăm că şi Walkir-iile din Walhalla, ar fi fost 

slujitoarele romanizate ale lui Ondin. Urmează că, inclusiv, considerentele de ordin mitic referitoare, atât 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walhaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Volhv
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkhvy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cei_mai_mici_fra%C5%A3i_ai_no%C5%9Ftri_%E2%80%94_Romanii_%E2%80%9ELadini%E2%80%9D.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cei_mai_mici_fra%C5%A3i_ai_no%C5%9Ftri_%E2%80%94_Romanii_%E2%80%9ELadini%E2%80%9D.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cei_mai_mici_fra%C5%A3i_ai_no%C5%9Ftri_%E2%80%94_Romanii_%E2%80%9ELadini%E2%80%9D.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Alinei
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Augusto_(Susa)
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la germanici, cât şi la slavi cu preoţii lor volhv, resping ideea că numărul etnonimelor de tip vlah/valah ar 

fi crescut după căderea Imperiului Roman de Apus în efortul de a redenumi triburile romanizate. În 

schimb, lupul mitologic Wolk/Lykos este intens reflectat de toate cioburile oglinzii sparte, adică se 

regăseşte în absolut toate mitologiile. Ca atare nu este greu de presupus că taina utilizării iniţiale a 

etnonimelor de tip volk/vlah/valah este de natură mitică, adică de natură religioasă.  

 Depăşind cu mult ceea ce se vehicula cu o jumătate de secol în urmă despre vechimea şi ramificările 

etnonimului vlah, au apărut în reţeaua Internet, prin larg efort internaţional, multe lucrări de sinteză, care 

se verifică prin voluminoasa lor bibliografie. Multe au apărut pe site-uri specializate, alături de care 

Wikipedia ocupă un loc prestigios sub toate aspectele. Din punct de vedere tehnic, corelarea informaţiilor 

se poate face cu mare viteză trecând de la un link la altul, iar bogăţia de imagini dublată de calitatea lor 

oferă alte înlesniri. Dacă la acestea mai adăugăm avantajul traducătorului automat, dar şi accesul direct la 

cataloagele on-line ale bibliotecilor, calculatorul se impune ca un instrument util şi chiar indispensabil.  

 

                   VALAH/ROMÂN CA ETNONIM ARHAIC ÎN ZONA BALCANICĂ 

 Profitând de virtuţile acestui instrument se poate găsi harta în care cetatea tracică Troia poartă 

http://www.crestinortodox.ro/religie/hititii-cum-fost-descoperit-imperiul-hitit-119790.html numele hitit 

Wilusa. Dincolo de toate controversele privind identificarea 

cetăţii Troia, dar şi dincolo de disputele privind istoricitatea 

faptelor descrise de Homer în Iliada, numele cetăţii Wilusa de pe 

malul (http://ro.wikipedia.org/wiki/Troia) răsăritean al Mării 

Egee, dominat de populaţii tracice, rămâne o certitudine oferită 

de plăcuţele acoperite cu semne cuneiforme hitite. Oricare va fi 

fost cetatea numită Wilusa (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilusa), 

locuitorii ei erau de neam tracic, ceea ce arată că primul etnonim 

al acestor traci neromanizaţi  justifica numele cetăţii Wilusa cu aproape două milenii înainte de venirea 

slavilor la Dunăre. 

 Cele câteva localităţi înscrise pe hartă ne mai permit să remarcăm faptul că anagramarea este un 

procedeu întâlnit în formarea de noi nume proprii, aşa cum sunt toponimele Zalpa şi Lazpa (adică insula 

Lesbos), care s-au format prin anagramarea cuvântului de referinţă 

Wilusa, ştiut fiind faptul că W(B)→P. Cu privire la articolul Wilusa, 

oferit de Wikipedia, se cuvine a fi remarcat faptul că la bibliografie au 

fost înscrişi autori valoroşi cu lucrări recente, ca Joachim Latacz, un 

specialist în cultura epocii homerice, cu lucrarea Troia – Wilios – Wilusa. 

Drei Namen für ein Territorium, Basel, 2002, alături de doi doctori în 

hititologie, Gary Beckman şi Harry Hoffner cu Letters from the Hittite 

Kingdom, Society of Biblical Literature, 2009, pentru care este 

disponibilă şi varianta gratuită în format pdf 

(http://getebook.org/?p=224994). 

 O altă dovadă importantă referitoare la faptul că traci din Troia erau 

vlahi şi că îşi spuneau vlahi, ne-o oferă Strabon (Geographica, 12.8.4). 

El susţine că Lycii din Lycia erau de origine troiană, dar numele de Lyci 

în limba greacă este identic cu numele de Vlyci/Vlaci, tot aşa după cum Ολσοί lui Scylax îi reprezenta pe 

Volsi, dar şi pe Volsque [4]. În documentele egiptene de prin 1250 î.Cr. aceşti locuitori din Lycia apar cu 

numele de Lukka, ceea ce se corelează şi mai bine cu forma (V)lukk/Vlac 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lycia).  

 Într-un dialect hitit din Anatolia, Lykaonia (vezi harta) era denumită „Lukkawanna‖, ceea ce se 

traduce prin „ţara poporului Lukka‖ (http://en.wikipedia.org/wiki/Lycaonia), adică ţara celor numiţi 

(V)lukka/Vlak. Pentru fosta lor identitate de volki/vlaki consacrată Dumnezeului Volk, stă mărturie 

sintagma Θεῶ Βληκοσρω atestată de o inscripţie găsită la sud de Ortaköy 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ortak%C3%B6y,_Aksaray) pe vechiul teritoriu traco-frigian [5] 

(http://www.bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Mitologia_tracilor_Sorin_Paliga.pdf). Acest caz se 

http://www.crestinortodox.ro/religie/hititii-cum-fost-descoperit-imperiul-hitit-119790.html
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remarcă, atât prin prezenţa cuvântului dumnezeu, Θεῶ, cât şi prin juxtapunerea Βληκο-σρω, ca altă formă 

a teonimului tracic Λσκο-ῦ ργος. Legiuitorul legendar din Sparta a purtat numele zeului.  

 Aşadar, prezenţa vlahilor printre/prin tracii din Asia Mică în epoca bronzului reprezintă o evidenţă 

de necontestat. Cu alte cuvinte, cei ce s-au numit pe sine vlahi/valahi reprezintă neamuri întemeietoare în 

zona balcanică până dincolo de Bosfor în Anatolia, dar şi în Italia. La est de Sparta, în sudul 

Peloponezului a existat şi continuă să existe provincia antică numită Laconia 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Laconia_(ancient_region)#Laconia). În mod similar, există în sudul Italiei 

ţinutul Lucania (http://en.wikipedia.org/wiki/Lucania) al cărui nume este pus în legătură cu cuvântul grec 

λύκος, care înseamnă de fapt (V)lucos/Vlac. În cele din urmă, toate aceste provincii numite Lycia, 

Lycaonia, Laconia, Lucania poartă rădăcina (V)olk/(V)Lok şi ca urmare sunt mărturii indirecte, dar 

puternice ale existenţei vlahilor întemeietori care şi-au spus Volki/Vlaki, iar aceste evidenţe se impun mai 

ales prin frecvenţa lor ridicată, oricât ai fi de circumspect. Cu numele lor de Volki, tot vlahii au fost cei ce 

au instituit festivalul arhaic Lykaia (http://en.wikipedia.org/wiki/Lykaia) pe Muntele Lycaion, acolo unde 

Zeus purta atributul de Lykaios (http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Lykaion). Pe de altă parte apolinicul 

zeu Apollo, care nu a avut atribute de carnasier, a purtat, totuşi, atributul Lykios [6], pentru că se născuse 

din femeia-lupoaică Leto, adică dintr-o zeiţa arhaică cu numele Volk/Vlac, de origine valahică.  

 După cum se vede, străvechea prezenţă a Volkilor/Vlakilor pe largii arii, depăşind în est, ca şi în vest 

zona balcanică poate fi susţinută cu multe date şi din perspectivă arheomitologică.  

      Neremarcată până astăzi, echivalenţa originară valac/trac mai este atestată şi cu câteva secole înainte 

de sosirea slavilor la Dunăre, prin numele regelui part Vologases I (51-78), zis şi Vlaxš sau  Balāsh în 

persană (http://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_regi_ai_Persiei), numit astfel în semn de cinstire a 

mamei sale, despre care Tacitus arată că a fost concubina din Grecia a tatălui (Anale, XII,44 

http://en.wikisource.org/wiki/The_Annals_(Tacitus)/Book_12) său, regele Vanones II, iar alţii o numesc 

chiar concubina tracă (http://fr.wikipedia.org/wiki/Volog%C3%A8se_Ier), ceea ce desemnează, în fapt, 

aceeaşi realitate.  

 În respectul naţionalităţii mamei sale, Vologases I, care a respins elenismul tocmai fiindcă se 

considera altceva decât elen, a construit două oraşe, unul numit Vologesias, pe un canal al fluviul Eufrat, 

iar al doilea Valakhshgerd. Denumirea, care se traduce prin „construit de Valakhsh‖ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Vologases_I_of_Parthia), reflectă decizia regelui de a afirma în lumea sa şi a 

viitorului identitatea neamului său valahic, fiindcă propriul său nume şi-l legase de primul oraş construit. 

De fapt au fost ridicate două oraşe surori pentru a reda mesajul: Eu, regele Vologases I din neamul 

Valakhsh.    

 La vlasii din zona tracică din sudul Dunării s-a referit şi Homer în Iliada, dar pentru a le recunoaşte 

etnonimul în forma sa grecizată trebuie să avem în vedere corelarea fonetică semnalată de G.B. Neibuhr, 

care a arătat că Volsi sunt numiţi Ολσοί de Scylax, şi că 

reprezintă forma fundamentală a numelui de Volsque [4]. 

Desigur, corespondenţa Volsi-Volsque este definitorie, dar 

pentru moment avem în vedere caracterul legic al 

corespondenţei fonetice Volsi/Ολσοί, a cărei variantă a fost 

regăsită şi pe site TellSpell, 

(http://www.answers.com/topic/vlach), unde pentru forma 

Volcae, din scrierile lui Iulius Cezar se indică şi forma Ouólkai 

din scrierile lui Strabon şi Ptolemeu. Această corespondenţa 

fonetică Vo/Ouo, confirmă descoperirea doamnei Maria Crişan, 

care a arătat că versul 739 din Cântul II al epopeii face referire directă la numele valahilor [7].    

   Întra-adevăr, având în vedere corespondenţa fonetică  Volsi/Ολσοί dintre forma latină şi forma 

greacă, numele cetăţii Oloosona din Iliada (II, 739) lui Homer: 

  „Ὄρθην Ἠλώνην ηε πό λιν η᾽  Ὀλοοζζό να λεσκή ν,‖  

(http://homer.agrino.org/Iliad/ancient_greek/Iliad_Rapsody_BETA.htm) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laconia_(ancient_region)#Laconia)
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atestă faptul că armânii din ţinutul Larisa-Olimp, acolo unde pe locul anticului Ὀλοοζζών s-a ridicat noul 

oraş Ελαζζόνα (http://en.wikipedia.org/wiki/Elassona), s-au numit ei înşişi valahi, întrucât Oloossoon în 

limba greacă înseamnă Voloson în limba latină sau oraşul Volosilor, adică oraşul valahilor.    

 Având în vedere vechimea versurilor cântate de Homer putem spune că cel puţin de pe la 

începutul mileniului I î.Cr. armânii, care dăinuiesc masiv şi azi în zona Larisa-Olimp 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_arom%C3%A2n%C4%83), aşa cum indică petele galbene ale hărţii, 

foloseau în egală măsură etnonimele proprii valac, dar şi armân, fiindcă armânii se regăsesc şi ei în Iliada, 

ca locuitori ai cetăţii Ὀρμένιον, la care face referire versul 734 din acelaşi cânt homeric: „Οἳ  δ᾽  ἔ τον 

Ὀρμέ νιον, οἵ  ηε κρή νην Ὑπέ ρειαν,‖. Pe ruinele fostei cetăţi s-a ridicat azi oraşul Ορμένιο 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ormenio). Cu un nume similar dăinuie şi satul Αρμένοι, adică Armâni 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Armenoi), dar în nord-vestul insulei Creta. Vechimea sa se poate corela cu 

vechimea vaselor găsite aici purtând inscripţii în Liniarul B de prin secolul XIII î.Cr.    

 Prezenţi pe scena istoriei ca apărători ai cetăţii Troia, armânii sunt menţionaţi şi în mod explicit în 

Iliada prin doi războinici numiţi Ὄρμενος. Unul dintre ei. este menţionat în Cântul VIII versul 274 

(http://archimedes.fas.harvard.edu/cgi-

bin/dict?name=autenrieth&lang=el&word=*)orme%2Fnion&filter=CUTF8), (în ediţia Murnu 1985, 

versul 267), iar cel de al doilea în Cântul XII, versul 187 (în ediţia Murnu 1985 versul 182).      

  Aşadar prin etnonimele valah şi ormeni-armâni ne-am denumit simultan cel puţin din epoca 

homerică. Această realitate se susţine prin cele două surse primare de provenienţă hitită şi homerică 

referitoare la denumirile Wilusa şi Ὀλοοζζών/Ὀρμένιον-Ὄρμενος, la care se adaugă ulterior precizarea 

lui Tacit referitoare la originea mamei regelui Volosges I/Vlaxš/Balāsh. Prin raportare la epoca în care au 

apărut, aceste dovezi nu mai pot fi considerate sumare şi devin, cu atât mai importante, cu cât vlahii 

armâni dăinuie masiv şi azi în arhaica lor vatră tracică din sudul Dunării, acolo unde i-a aflat şi Homer, 

conferind autenticitate celor patru etnonime provenite din epoci diferite de la trei culturi diferite, şi ca 

atare, cu atât mai veridice.   

 În acest context, nu poate fi ignorat, în aceeaşi zonă tracică, anticul etnonim valahic, bessii, cu 

conotaţiile sale sacerdotale precizate de Herodot (http://en.wikipedia.org/wiki/Bessi), întrucât provine în 

mod obligatoriu de la etnonimul tracic blasii. Chiar dacă forma antică Blasa/Blassas abia a început să iasă 

la lumină [5], necesara trecere a formei blasi în forma bessi, prin pierderea consoanei lichide L, este mai 

presus de orice îndoială întrucât este ca şi trecerea atestată, tot în limba greacă, a arhaicului hidronim 

Βυβλεσις  în forma Βυβασσιης [8].  

 Pe seama arhaicului Blasa/Blassas se explică şi etnonimul molossi atribuit unui puternic trib de vlahi 

armâni din Epir cunoscut din perioada minoică (http://en.wikipedia.org/wiki/Molossians). Prin trecerea 

B→M forma blasi dobândeşte forma mlasi/molossi. Pentru a risipi îndoielile cu privire la originea 

valahică a etnonimului, subliniem faptul că senatorii molossilor purtau numele valahic peligani cu 

înţelesul de venerabili (http://en.wikipedia.org/wiki/Peliganes). El este asemănător cu  antroponimele 

Beligan sau Palaghian [9] (pdf. http://en.calameo.com/read/0008274335b621fdb22bb, pag.124). După 

cum se vede numele ne aparţine şi reprezintă una din multele forme, care au apărut pe seama vechimii 

formidabile în zona balcanică a etnonimului Valac/Balac/Belig, inclusiv, această formă Peligan atestată 

din antichitate.      

 Alte nume mitice, deci foarte vechi, ca Esculap sau Calipso, dar şi multele toponime de forma 

Scopelo/Skoplje se dovedesc a fi anagrame ale etnonimului fundamental volsc/bolsc/polsc/pelasg, ceea ce 

arată că vechimea arhaică a etnonimului Volsi/Volsque, în toată zona balcancă, se probează şi pe cale 

indirectă, aşa cum era şi firesc. Aşadar, mărturiile directe împreună cu cele indirecte semnalează faptul că 

ne-am numit valahi cu mult înainte de venirea slavilor la Dunăre, dar şi armâni cu mult înainte de a 

ajunge aici legiunile Romei antice, aşa încât originea etnonimului valah/român va trebui analizată dintr-o 

altă perspectivă, care să ne apropie, totuşi, de realitate.     

 Ca un prim pas, ce se poate face pentru a îmbunătăţii modul de înţelegere a numelui valah, ne vom 

referi la existenţa portului numit Volos, care în mod firesc trebuie pusă în legătură cu densa prezenţă în 

regiune a arhaicului element valahic-armânesc, aşa cum indică aglomerarea petelor galbene pe harta 

Greciei. Încadrată de alte toponime valahice ca Ano Volos, Drakeia (varianta lui Trakia), Velestino (!), 
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Peri-Volaki (!), denumirea Volos de azi, după ce a avut şi formele atestate Ioolkos, Golkos 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Volos), se dovedeşte a fi varianta actuală a acelui nume arhaic, Volkos, 

atribuit de vlahii autohtoni portului, de unde, ca expresie a continuităţii lor ancestrale în această vatră 

naturală a golfului, au fost dezgropate vestigii începând din neolitic, peste care s-au suprapus remarcabile 

mărturii din perioada miceniană, inclusiv, tablete cu înscrisuri din Liniarul B.   

 

  ECHIVALENŢA ETNONIMELOR VALAH ŞI DAC 

 Prin explicarea echivalenţei valah-dac se consolidează şi mai mult vechimea etnonimul vlac, urmând 

ca fiecare pas adăugat să ne conducă la adevărata origine a etnonimului valah/român.  

 Întrucât dovezile de mai sus confirmă faptul că echivalenţa vlac-trac este arhaică, şi cu mult 

anterioară venirii slavilor la Dunăre, tot dintr-o veche epocă preslavă ar trebui să provină şi echivalenţa 

vlac-dac semnalată destul de târziu de inscripţia sepulcrală, găsită lângă Madrid (CIL II 6311) 

„D(is)M(anibus)./Britto/Uloq(um)/Datic(i)/an(norum) LXX./S(it) t(ibi) t(erra) l(evis)‖. Ea poate fi citită şi 

pe Internet (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=46063) inclusă în Corpusul editat de 

profesorul María Cruz González Rodríguez de la Euskal Herriko Unibertsitatea din Bilbao.    

 Cu peste un secol în urmă, atunci când Nicolae Densuşianu [10] a repus în circulaţie această 

inscripţie sepulcrală, corelaţia antică vlac-dac a părut nefirească, motiv pentru care s-a lăsat tăcerea în 

jurul ei. Şi totuşi, antica legătură dintre vlac şi dac este tot atât de firească, pe cât de firească este legătura 

indestructibilă dintre daci şi faimosul lor stindard cu cap de lup, lupul fiind numit volk peste tot în 

perioada arhaică, acelaşi Wolk/Lykos prezent în absolut toate mitologiile lumii.  

 Or, din perspectiva acestui reper, Wolk/Lykos, care este o marcă prezentă în toată lumea, corelarea 

daci-volk nu mai poate fi întâmplătoare şi ea are un înţeles bine determinat, întrucât stindardul dacic, 

numit şi Dragonul Dacic sau simplu Dragon, a fost realizat în logică hieroglifică pentru a reda sintagma 

teonimică arhetipală Valac-Valac reprezentând numele primordial al Dumnezeului Dumnezeilor lumii 

[11]. Or, strămoşii dacilor în calitatea lor de credincioşi fervenţi ai acestui prim şi ca atare unic 

Dumnezeu numit Volko-Blak s-au considerat ei înşişi volki. De aceea neurii, care se considerau şamani 

şi practicau obiceiuri scitice, îşi asumau odată pe an ipostaza de volki, adică de lupi [12], dar nu ca să 

sfâşie, ci ca să-şi exprime în mod solemn devoţiunea.  

 Un ritual similar, cu numele Viščun, în care participanţii îmbrăcau câte o blană de lup a dăinuit până 

de curând în Ucraina [13], dar duhuri Viščun în forme mult distorsionate au fost înregistrate în Istria şi în 

Dalmaţia, (http://murtuusinanima.wordpress.com/2009/11/01/mitologia-eslava-problemas-de-

distribucion-dialectal-estudio-de-un-caso-el-vampiro-por-e-e-levkievskaja/), ceea ce indică faptul că în 

trecutul îndepărtat ritualul oficiat de cei îmbrăcaţi în piei de lup fusese răspândit şi în zona balcanică.  

 Costumaţia simbolică a personajelor îmbrăcate în blană de lup, adică în blană de volk, poate fi uşor 

înţeleasă, dacă în relaţia lor cu Dumnezeul numit Volko-Blac urmăm acelaşi raţionament regăsit azi în 

formula teologică auzită la botez: „Câţi în Iisus s-au botezat, în Iisus s-au şi îmbrăcat!‖. În mod similar s-a 

spus: „Câţi au crezut în Dumnezeul Volk-Volk, în volk s-au şi îmbrăcat‖. S-a spus, dar s-a şi făcut ca un 

fel de investire prin ritualul îmbrăcării în piele de lup, adică în mantie de Wolk.  

   

  CARACTERUL SACRU AL ETNONIMULUI VALAH 

 Omenirea a moştenit o fabuloasă teologie a Volk-ului, care numai prin uitarea sensurilor iniţiale a 

fost substituită cu aberantul totemism al carnasierului, totemism ale cărui victime au fost Mircea Eliade şi 

colegii săi de la faimoasa revistă NUMEN. Ei au neglijat să interpreteze stindardul în întregul lui, punând 

în discuţie doar capul de lup, fără a se referi şi la coadă, comiţând astfel o nepermisă eroare de metodă, 

aşa încât n-au mai reuşit să perceapă semnificaţia Dragonului în întregul lui, mulţumindu-se să dezvolte 

doar o amplă apologie a lupului-fiară numit de ei carnasier.  

 Acesta a şi fost motivul pentru care au ratat şansa de a înţelege că cei ce trăiau sub semnul sacru al 

Dumnezeului Volk era firesc să se numească Volki/vlaki, deşi ştiau că purtătorii Stindardului Dacic 

credeau, atât de mult în Dumnezeul nemuririi lor, încât i se jertfeau pentru a-i trimite din patru în patru 

ani câte un sol dintre cei mai nobili, prin tragere la sorţi. Cu timpul cei din elita teocratică a 
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volkilor/vlahilor s-au numit Daci, de unde şi echivalenţa antică vlac-dac foarte bine cunoscută şi 

recunoscută în ţinuturile de la Dunărea de Jos, dar numai prin documente de după secolul VII.   

 Fapt este că înalta trăire religioasă manifestată în perioada arhaică de cei ce se numiseră 

volk/vlah/valah precum şi rolurile, pe care şi le-au asumat în societate, au conferit etnonimului lor acel 

prestigiu vrednic de a fi înscris în Cărţile Sacre ale omenirii. Astfel în Rig-Veda este amintită zeitatea 

colectivă Valac-Hilyah, iar ca dovadă că ea se referă la vlahii de la Dunărea de Jos, limba sanscrită 

păstrează în comun cu limba română peste 300 de cuvinte, care au aceeaşi formă şi acelaşi înţeles în 

ambele limbi [14]. Fără a putea spune acum de unde anume provin, mai trăiesc şi astăzi la Delhi, capitala 

Indiei, (http://en.wikipedia.org/wiki/Delhi), aşa numiţii Dilli-wallahs, oricum nişte valahi foarte vechi, 

care şi-au purtat numele cu ei ca endoetnonim, deoarece hinduşii nu operau cu ideea germanică privind 

romanizarea, pentru a-i individualiza din acest punct de vedere. 

 În Vechiul Testament Balac este regele Moabului (Numeri Cap.22-24), dar este amintit şi Peleg 

(Fc.10,25), care în Noul Testament poartă numele de Falec (Luca 3,35) inclus între fiii lui Dumnezeu în 

arborele genealogic a lui Iisus. Or, forma Falec este şi mai apropiată de forma Valac.  

 În mitologia greacă, Pelasg este erou civilizator, dar mai presus de orice trebuie spus că civilizaţia 

minoică din insula Creta începe în mileniul III î.Cr. cu Zeus Velchanos [15] 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus), ca altă dovadă trainică şi eternă a vechimii teonimului Valac-Valac, 

dar şi a statutului de reper sacru ce-i era recunoscut, cu cinci milenii în urmă.   

Pe seama Dragonului cu cap de lup, care nu reprezintă vreun totem, cum a crezut şi Mircea Eliade, ci 

hieroglifa pentru numele lui Dumnezeu, deci pe seama acestei alcătuiri hieroglifice cu cap de lup, au 

fost realizate două grupuri de icoane, pentru care s-a folosit una şi aceeaşi metaforă plastică, deşi primul 

grup de statuete-iconice a fost lucrat în neoliticul timpuriu al civilizaţiei Vinča, iar cel de-al doilea grup de 

icoane a fost pictat în epoca modernă pentru a-l întruchipa pe Sfântul Cristofor 

(http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-mucenic-hristofor-sfantul-cap-caine-88840.html, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Christopher, 

http://www.beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm).  

   Conform acestei metafore plastice, capul de lup al Dragonului 

purtat ca mască de cele două tipuri de personaje exprimă calitatea 

lor de slujitori consacraţi lui Dumnezeu, al cărui nume este redat de 

hieroglifa Dragon cu cap de lup. În numele credinţei lor, capul de 

lup este purtat tot aşa cum poartă fanii însemnele cluburilor 

sportive sau, şi mai bine, aşa cum purtaseră actorii masca 

personajului cu care se identificau în tragedia antică greacă.  

 Acest mod de a li se revela identitatea în relaţia lor cu 

Dumnezeu dobândeşte un plus de certitudine prin faptul că Sfântul 

Cristofor nu este un sfânt oarecare, ci sfântul care este, atât prin 

nume, cât şi prin faptă, purtătorul lui Cristos, adică un sfânt alcătuit chiar după chipul şi însuşirile lui 

Dumnezeu-Tatăl, cel care poartă grija Fiului. Dar dacă Sfântul Cristofor poartă simbolic capul de lup, 

pentru a sugera că este alcătuit după chipul şi asemănarea cu Dumnezeul numit Volk, atunci şi statueta 

din civilizaţia Vinča, care poartă aceeaşi mască a lupului, exprimă un acelaşi statut. Atitudinea sa solemnă 

şezând pe un jilţ parcă spune: eu sunt al Volkului şi prin El sunt şi eu Volk, eu sunt omul-Volk, adică sunt 

volc, sunt vlac, slujitorul consacrat Celui Prea Înalt.  

 Mai rezultă de aici că pentru a intra în alcătuirea statuetei Vinča, hieroglifa Dragonul Dacic a fost 

concepută anterior statuetelor şi ca urmare vechimea Dragonului Dacic are cel puţin 7500 de ani alături de 

vechimea statuetei cu cap de lup, ceea ce trimite la acel an 5508 î.Cr. de la care a început numărătoarea 

anilor în calendarul numit „De la Facerea Lumii‖, folosit la noi timp de peste şapte milenii, până după 

cronicari şi după Dimitrie Cantemir.   

 

  VECHIMEA NEOLITICĂ A VLAHILOR DE LA DUNĂREA DE JOS 

 Evident, continuitatea utilizării unui asemenea calendar certifică în sens concret administrativ 

vechimea şi continuitatea vieţuirii vlahilor din noi pe acest pământ, continuitate certificată şi arheologic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-mucenic-hristofor-sfantul-cap-caine-88840.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Christopher
http://www.beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm
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de opregul purtat până de curând ca element vestimentar de fiecare zi în Ţara Haţegului 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului), care mai este purtat şi de vecinii lor, 

gugulanii de pe văile munţilor Godeanu  (http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/descoperirea-

romaniei/gugulania-tara-zeului-zamolxe-41290.html). Cu aspectul său de fotă confecţionată din fire 

groase de lână, opregul de azi este incizat şi pe câte o statuetă Vinča, ca cea din figură 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da_culture).  

 Momentul numit „Facerea Lumii‖ mai trebuie reţinut şi fiindcă presupune pentru cei de 

atunci, atât un minim necesar de cunoştinţe astronomice, cât şi nevoia de a utiliza calendarul 

în derularea activităţilor planificate pentru întreaga societate de o putere centrală. Pe bună 

dreptate un autor român, care trăieşte în Occident, spune:  „Anul 5.508 î.Cr., este anul de 

când scriptic noi rumânii fiinţăm ca popor, aveam conducători religioşi şi politici, o patrie, 

un teritoriu unde trăim şi astăzi şi aveam o limba formată cât şi un scris picto-ideografic;‖ 

[16] 

 Pe seama dovezilor de mai sus, care sunt, pe cât de simple, pe atât de clare, revendicăm originea de 

esenţă sacră a etnonimului volk/vloh/vlah precum şi vechimea utilizării lui începând cu jumătatea 

mileniul VI î.Cr. Această vechime multimilenară, ce pare aproape neverosimilă, în ciuda atâtor dovezi, i-a 

asigurat răspândirea în întreaga lume purtat de vlahii religiei primordiale, care au dus cu ei semnul 

Dragon şi în numele căruia s-a făcut istoria din Persia până în Anglia lui Richard al III-lea, aşa după cum 

a arătat şcoala americană de vexilologie [17].  

 

               TIPURI DE TRANSFORMARE A ETNONIMULUI VALAH ÎN ALTE ETNONIME 

 Purtat mii de ani prin toată lumea, etnonimul valah a suferit modificări de formă generând noi 

etnonime. Pentru a înţelege înrudirea lor este necesar să cunoaştem şi alte modalităţi de transformare ale 

etnonimului valah, pe lângă cele deja întâlnite Vlak→Lukka, Blasa→Bessi şi Volsi→Olsi.  

 Chiar dacă iniţial au fost respectate până la sacralizare, cu trecerea timpului multele etnonime de tip 

vlah, inclusiv cele folosite de germanici şi de slavi, au intrat într-un firesc con de umbră odată cu 

înmulţirea populaţiei, şi implicit a zeităţilor, fără a fi însă uitate, pentru a lăsa în prim plan utilizarea unor 

noi etnonime a căror număr creştea odată cu numărul noilor roiri, dornice să-şi afirme prezenţa în lume. 

Pentru primele individualizări, etnonimelor de tip vlah le-au fost adăugate atribute cum au fost Arecomici 

sau Tectosagi, urmată de faza în care au fost create noi etnonime, cel mai adesea modificând forma 

etnonimului de la care proveneau.  

 În fapt, etnonimele sunt cuvinte, iar cuvintele se nasc din cuvinte şi nu din rădăcini, chiar şi atunci 

când un grup de cuvinte păstrează una şi aceeaşi rădăcină. Ca urmare, noile etnonime s-au născut, mai 

ales, pe seama celor anterioare pentru a exprima astfel identitatea noilor grupuri etnice în memoria 

grupurilor matcă, urmând în mod firesc regula: gen proxim şi diferenţă specifică. De obicei derivarea 

noului etnonim din cel al provenienţei sale a reprezentat cea mai uşoară soluţie şi ca atare prima, la care 

se recurgea.  

 Dezvoltată frecvent prin referirea firească la antecesori, mulţimea etnonimelor nou create s-a 

constituit într-un fel de sistemă structurată de regula diferenţei specifice. Atunci când aceeaşi regulă de 

derivare s-a aplicat independent în zone geografice diferite au apărut omonimele şi paronimele noilor 

etnonime. De aceea avem la mari distanţe iberi hispanici şi iviri caucazieni sau trei feluri de veneţi de 

limbi total diferite, italică, celtică, dar şi slavă. Alături de aceste cazuri arhicunoscute există şi altele, care 

nu se pot explica logic, altfel decât prin raportarea la câte un arhetip comun. După regula gen 

proxim-diferenţă specifică s-a format prin anagramare chiar etnonimul slavii spre a se diferenţia de genul 

lor proxim reprezentat de arhaicul etnonim blasii/vlasii, dar pe care au continuat să-l poarte preoţii lor 

numiţi Volh-V, ca formă de prescurtare a sintagmei Volk-V(olk).  

Cazul etnonimului slavii nu este singular, fiindcă în aceeaşi relaţie se află etnonimele helv şi vlah, 

relaţie în sprijinul căreia amintim evidenta origine valahică a helvilor regăsită în existenţa unor foarte 

vechi hidronime româneşti în Elveţia de azi. Astfel:  

            ─ în sudul Elveţiei curge râul Verzasca (http://en.wikipedia.org/wiki/Verzasca_River) cu un 

nume, care deşi extrem de vechi poartă inconfundabila terminaţie românească, ca altă mărturie vie a 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului
http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/descoperirea-romaniei/gugulania-tara-zeului-zamolxe-41290.html
http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/descoperirea-romaniei/gugulania-tara-zeului-zamolxe-41290.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Verzasca_River
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vechimii limbii române, regăsită şi în numele identic al râului Berzasca, care curge în România  

(http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Berzasca). Identitatea celor două forme ca şi marea lor 

vechime sunt chiar mai presus de ceea ce numim astăzi fondul proto-indo-european;  

 ─  celor patru râuri cu numele Murg (http://en.wikipedia.org/wiki/Murg), două în Elveţia şi alte 

două în Munţii Pădurea Neagră le corespunde în România râul cu numele Murguşa din Ţara Haţegului 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Murgu%C8%99a), dar mai ales cuvântul  murg, care în urma 

multelor comentarii (http://dexonline.ro/definitie/murg) se dovedeşte a fi un cuvânt propriu limbii 

române;  

  ─  hidronimului Mera din Elveţia (http://en.wikipedia.org/wiki/Mera_(river)) îi corespunde 

numele râului românesc Mera din bazinul Siretului [18];  

 ─ identic cu numele râului elveţian Tamina (http://en.wikipedia.org/wiki/Tamina), de asemenea 

foarte vechi, există în România numele cascadei Tamina din masivul Piatra Mare 

(http://cesavezi.ro/obiective-turistice/13-ape-si-lacuri/5-cascada-tamina).     

 Pe de altă parte, cuvintele româneşti caş, muma, moş, plug, ram, vecin, tat, ce faci, buna seara, se 

regăsesc în formă identică şi la romanşi, iar  în casele lor Dragonul poate fi întâlnit şi azi alături de Iisus 

răstignit la fel ca în unele biserici româneşti (http://www.formula-as.ro/2005/688/societate-37/fratii-

nostri-din-alpi-6424). Dar elementele de lexic, simbolul religios şi hidronimele sunt atribute identitare 

esenţiale şi ele arată cu mare precizie că helvii au fost vlahi la origine, fapt ce se încadrează pe deplin în 

acel continuum a lui Iorga şi Alinei. Aceşti vlahi din Alpi au purtat etnonimul originar, pentru a se 

redenumi helvi atunci când au înţeles că înălţimile Alpilor, sporul natural de populaţie şi noul lor mod de 

a trăi le conferă o identitate proprie.  

 Ca altă dovadă că un etnonim nou se naşte pe seama 

unui etnonim anterior, a existat în Italia în zona Capua o 

populaţie antică numită în mod paradoxal esclaves [19], dar 

nu fiindcă pe acolo ar fi trecut slavii, ci fiindcă noul grup 

desprins din tribul Volsci s-a identificat printr-un nou 

etnonim, dar format ca anagramă a etnonimului purtat de 

ascendenţii lor. Ca produs al unei anagramări similare 

pornită de la răspândita formă volsk, s-a mai format 

etnonimul sclavoni purtat de slavonii croaţi de azi dintre 

râurile Sava şi Drava. Lângă Lituania au trăit scalovii 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Scalovia), iar în Imperiul 

Bizantin numele de sclaveni era atribuit tuturor celor 

consideraţi de origine slavă 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni).   

 Dar permutarea consoanelor se poate face şi în altă 

ordine, aşa după cum indică etnonimul lexovi al unui trib 

de la gurile Senei (http://fr.wikipedia.org/wiki/Lexoviens) 

(a se vedea harta). 

    

 Alte etnonime au fost create folosind modificările fonetice; clasic şi unanim recunoscut fiind cazul 

samniţilor, numiţi şi safini, despre care se ştie sigur că descind din tribul sabinilor [20], dar în egală 

măsură se recunoaşte şi că dublul etnonim safini-samini/samniţi, se explică prin numele sabini 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Samnites#CITEREFSalmon1967), întrucât sunt frecvente trecerile fonetice 

B→M sau B→V→F. Prezentă în multe alte cazuri atestate, trecerea B→V→F reprezintă cauza pentru 

care numele latin Flaccus fusese la origine un Vlaccus.  

 

              ALŢI VLAHI ÎN EUROPA ANTICĂ 

 O atenţie aparte trebuie acordată, însă, celebrului trib din zona moravă, numit Volcae în antichitate, 

care este considerat celtic şi în mod bănuit sursa etnonimelor de tip vlah. Pe seama acestei bănuieli s-a 

dezvoltat o întreagă literatură, care în mod inexplicabil a ignorat faptul că cei numiţi valašske în Cehia de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Berzasca
http://en.wikipedia.org/wiki/Murg
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Murgu%C8%99a
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azi nu pot fi alţii decât urmaşii tribului grafiat în trecut Volcae. Chiar presupunerea că cei numiţi valašske 

ar fi un strat adăugat ar pleda pentru evoluţia similară a primilor şi în fapt pentru originea lor comună, 

care a aparţinut şi aparţine etosului românesc, atât prin arhitectura construcţiilor de lemn, vestimentaţia şi 

obiceiurile lor româneşti, cât mai ales prin cuvintele lor păstoreşti de limbă română, inexistente în limba 

latină. Astăzi cei ce se denumesc valašske numără cam 500.000 de membri şi alcătuiesc Regiunea 

Autonomă Vlahă din Cehia. Prin demnitatea, prin dârzenia şi puterea de jertfă, cu care şi-au apărat 

drepturile de băştinaşi în evul mediu, se dovedesc a fi urmaşii războinicului trib numit Volcae. Orice alte 

explicări ar avea o probabilitate nesemnificativă. În plus, continuitatea lor tracică poate fi documentată 

arheologic începând din epoca bronzului, aşa cum a arătat istoricul Mircea Dogaru în emisiunea TV, care 

poate fi revăzută (http://www.youtube.com/watch?v=P9t6cOL45lM).  

 În urma altor roiri, triburi cu numele Volcae au trăit în antichitate şi în sudul Franţei, iar cu abilităţi 

metalurgice mai erau cunoscute în secolul III î.Cr. vechi triburi Volcae şi în zona Pădurii Hercinice, dar şi 

pe valea râului Ebru din Spania (http://en.wikipedia.org/wiki/Volcae). Actualizat la sfârşitul lunii mai 

2014, studiul Volcae oferit de Wikipedia pune şi problema etimologiilor atribuite etnonimului valac. 

Tentativele menţionate în studiu corelează etnonimele de tip valac cu ideea de spălare, scăldare, agilitate 

apropiindu-se mult de realitate, fiindcă într-adevăr teonimul primordial Volko-Blak, ca sursă reală a 

etnonimului primordial volk/vlac, s-a născut prin contemplarea râului numit până astăzi avlake în limba 

armână [21], cu elocventul corespondent, balâha, în sanscrită [22] 

(https://archive.org/details/dictionnaireclas00burnuoft)  

(https://archive.org/stream/dictionnaireclas00burnuoft#page/462/mode/1uphttps://archive.org/stream/dicti

onnaireclas00burnuoft#page/462/mode/1up).  

 Motivarea, în sine, este foarte simplă având în vedere faptul că râul, prin natura sa, este atoatedătător, 

atotputernic şi etern, ca un dumnezeu. Ca urmare ideea şi conceptul de dumnezeu atotputernic, 

atoatedătător şi etern s-a născut ca metaforă a râului pentru a genera această denumire inconfundabilă 

realizată prin dublarea cuvântului avlake în forma Avlake-Avlake, respectiv Valac-Valac.  

 Aici trebuie remarcat, spre a fi bine reţinut faptul că pe această cale semantică a metaforei s-a ajuns 

la aceeaşi sintagmă Volko-Blac, redată semiotic de hieroglifa Dragonul Dacic.  

 Aşadar, sintagma teonimică românească Valac-Valac, definitiv consolidată de întâlnirea a două căi, 

cea semiotică şi cea semantică, de fapt a patru căi, fiindcă tot aici au ajuns şi etimologia cu scăldare-

spălare, dar şi arheologia mitică [23], reprezintă originea sacrului etnonim valac, pe care ni l-am asumat 

numindu-ne vlahi de la Facerea Lumii. Deci, întâlnirea în unul şi acelaşi punct a rezultatelor furnizate de 

patru metode diferite de interpretare a numelor proprii de tip vlah, ne îndreptăţesc, dar ne şi obligă să 

afirmăm că minoicul Zeus-Velchanos, zeul latin Vulcanus, vedicul Valac-Hilyah, hititul Wilusa, (W)Ilion 

la greci, frigianul Bliko-uro, (B)Lyko-urgos la greci, homericul Olooson sau statuetele Vinča din mileniul 

VI se explică prin sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac, care a fost creată de volkii/vlahii de la 

Dunărea de Jos numiţi şi români.   

 Pe de altă parte atestările arheologice probează răspândirea tracilor în lume începând cu epoca 

bronzului (http://en.wikipedia.org/wiki/Thracians), ducând cu ei etnonimul valah, dar şi celelalte cuvinte 

româneşti de substrat, altele decât cele care există şi în limba latină. Mergând pe urmele lor, aşa cum 

începuse Nicolae Iorga în Ladinia 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Cei_mai_mici_fra%C5%A3i_ai_no%C5%9Ftri_

%E2%80%94_Romanii_%E2%80%9ELadini%E2%80%9D.pdf), urmat în prezent de harnicele şi 

profesionistele echipe de reporteri ale revistei Formula AS, vom înţelege la faţa locului că aceste neamuri 

vorbesc o limbă romanică fiindcă s-au numit valahe din momentul naşterii lor având multe şi evidente 

obiceiuri asemănătoare cu românii, iar nu cum s-a spus până acum că ar fi fost redenumite valahe fiindcă 

ar fi fost romanizate de stăpânirea imperiului roman. Revista Formula AS are uriaşul merit de a ne fi 

oferit date de ultimă oră cu privire la prezenţa vlahilor în Europa, iar un articol de sinteză al acestor 

investigaţii de teren este intitulat „Când urmele duc acolo unde trebuie: LA ROMÂNI!‖ 

(http://www.formula-as.ro/2012/1003/societate-37/cand-urmele-duc-unde-trebuie-la-romani-14659)‖ 
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             VOLSCII DE LÂNGĂ LAŢIU 

 Volscii (http://en.wikipedia.org/wiki/Volsci) au format un stat suveran la sud de Laţiu şi timp de 

două secole, între anii 508 şi 300 î.Cr. au fost cel mai de temut 

duşman al Romei Antice. Au vorbit volsciana, un dialect sabelic 

apropiat de limba latină, au vorbit deci o limbă romanică proprie 

şi au purtat un nume valahic propriu, fiind un trib reprezentativ 

pentru toate celelalte triburi din Europa, care au vorbit o limbă 

romanică şi au purtat un etnonim valahic. Deşi au fost bine 

cunoscuţi, atât de istorici, cât şi de lingvişti, specialiştii au refuzat 

să pună în evidenţă acest caz reprezentativ al Volscilor de lângă 

Laţiu, fiindcă ar fi pus în pericol ideea rebotezării neamurilor 

europene de limbă romanică de către germanici şi de către slavi. 

Dacă italienii sunt numiţi şi Włoski este fiindcă în inima Italiei au trăit Volscii, ca neam înrudit prin 

romanica lor limbă cu celelalte neamuri imigrate, fie că au vorbit dialecte P sau Q.    

 Preocupându-ne, însă, de aceşti volsci/volsi, în mod obligatoriu nişte vlahi după numele lor din 

perioada de început a Romei Antice, am ajuns de fapt în faţa limbii latine, care era înrudită cu volsciana, 

ca semn că şi latinii puteau fi un neam înrudit cu aceşti volscii valahici. Referitor la limba latină trebuie 

spus că ea nu a fost imperială de la început, ci una modestă, afectată de câteva influenţe 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Latino_arcaico) şi vorbită pe spaţiul restrâns numit Latium Vetus 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Latium_vetus) cuprins între Munţii Albani şi Palatin, ceea ce ne permite să 

ne apropiem de primele ei faze cu mai puţină sfială.  

 Pentru înrudirea latinilor cu volscii, în ultimă analiză cu vlahii, se mai constată că primul altar ridicat 

de Romulus a fost consacrat zeului Vulcanus, fapt ce ne arată că Dumnezeul gemenilor fondatori şi al 

părinţilor şi al strămoşilor lor era acel Dumnezeu al volkilor/vlahilor, numit Volko-Blac, prin hieroglifa 

Dragon cu cap de Lup. Pentru acest Lup din alcătuirea Stindardului Dacic a mai fost sărbătorit în Roma 

Antică şi Lup-Ercus, care era cu totul altceva decât un lupus oarecare, iar faimoasa Lupa Capitolină, 

simbolul consacrat al Romei, dăinuie şi azi cu alte treizeci şi cinci de replici în toată lumea 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Wolf_statues_in_cities), înafara celor din România.  

  Desigur mesajul ei trebuie bine înţeles, care este pe cât de simplu pe atât de clar: Romulus şi Remus 

au devenit conducători după ce au fost hrăniţi 

spiritual de Lupa, care nu se află tolănită ca la 

alăptarea puilor, ci stă în picioare arcuindu-se 

ca un fel de cer al transcendentului sacru peste 

cei doi gemeni. Poziţia ei arcuită peste 

universul celor doi semizei, care mărturisesc 

tranşant că Volk reprezintă sursa spiritualităţii 

lor, este aceeaşi cu tandra arcuire peste 

pământ a zeiţei Nut, zeiţa egipteană a cerului (http://en.wikipedia.org/wiki/Nut_(goddess)).   

 Asociat acestui prim altar latin de jertfe în aer liber, consacrat zeului Vulcanus, s-a 

păstrat şi primul text cunoscut al limbii latine înscris cu litere, care nu sunt latine, dar nici 

greceşti, pe stela ciobită numită Lapis Niger. Cuvintele rămase pentru descifrare fac parte 

dintr-un blestem adresat celor care ar atenta la sacralitatea locului 

(http://sights.seindal.dk/sight/159_Lapis_Niger_and_Vulcanal.html). 

 Întrucât Vulcanus, ca prima zeitate oficială a Romei Antice, se dovedeşte a fi o altă 

întruchipare a Dumnezeului Volk al volkilor/vlahilor danubieni, îndrăznim să privim şi spre lexicul de 

început al latinilor pentru a constata că vatră, cuvânt de substrat românesc, susţine în limba latină 

cuvântul (v)atrium,-i, iar cuvântul armânesc gulucustă, născut ca juxtapunere în limba armână, susţine 

cuvântul locusta,-ae din limba latină sau că românescul a sufla susţine latinescul (s)aflo,-are care 

înseamnă a sufla, iar exemplele pot continua pentru a ajunge la eseul „Limba latină ca limbă maternă în 

Dacia Traiană‖ [24].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Volsci
http://it.wikipedia.org/wiki/Latino_arcaico
http://it.wikipedia.org/wiki/Latium_vetus
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Wolf_statues_in_cities
http://en.wikipedia.org/wiki/Nut_(goddess))
http://sights.seindal.dk/sight/159_Lapis_Niger_and_Vulcanal.html
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 Scris de Dr. Ion Coja, profesor universitar de lingvistică, susţinător neabătut al romanizării Daciei, 

studiul argumentează o intimă şi profundă asemănare între limba latină şi limba română, considerând 

probatorii mai ales structurile arhaice sau cele atipice, tocmai fiindcă nu au fost la îndemâna vorbitorului 

de rând. Or, această stare de intimitate profundă începând din arhaic nu mai poate fi explicată, nici prin 

dialogul cotidian din epoca imperială, nici prin reuşitele unor mari dascăli de latină în Dacia ocupată, aşa 

încât ne obligă să acceptăm existenţa legăturilor genetice specifice roirilor pornite de la Dunărea de Jos.   

   Către această descendenţă genetică, specifică roirilor pornite de la Dunăre, ne conduce chiar 

etnonimul latinii, dacă avem în vedere variantele sale lacinii şi lavicii, pe care ni le oferă acribia ştiinţifică 

a istoricului G.B.Niebuhr [25]. În acest caz forma lacini, cu -ci în loc de -ti, face legătura între forma 

latini şi forma atestată lavici (labici, la Th.Mommsen), formă, care prin rearanjare poate fi scrisă vilaci, 

pentru a recunoaşte fosta descendenţă etnonimică vilaci→lavici şi implicit sorgintea valahică a lavicilor, 

adică a latinilor. Faptul nu trebuie să surprindă pe nimeni din moment ce latinii au văzut în graiul 

volscilor, care sunt volsi/vlahi, varianta rustică a propriului lor grai [26]. În mod similar, forma 

vilaci/blaci/blasi, justifică prin anagramare cuvântul sabeli, ca altă formă cunoscută pentru etnonimul 

sabini, de unde şi urmarea că cele treizeci de cantoane sabine şi latine care au alcătuit omogena 

confederaţie latină, au fost după numele lor, după graiurile lor de început, ca şi după cultul religios public 

triburi de sorginte vlahă de la Dunărea de Jos.  

 

  CAUZA ASEMĂNĂRII ETNONIMELOR ROMÂN-ROMANUS  

 La aceeaşi descendenţă danubiană a latinilor ne conduce şi dreapta cumpănire a relaţiei dintre 

etnonimele român şi romanus, dacă avem în vedere precizarea lui Theodor Mommsen, care a arătat că 

preistoria trebuie să pună accentul nu pe mărturiile obscure ale tradiţiilor, ci pe tezaurul preţios al limbii 

[27].   

 Desigur, ne vom prevala mai întâi de faptul că etnonimul ormenos, atestat de Homer în Iliada, a fost 

utilizat cu cel puţin o jumătate de mileniu înainte de intrarea legiunilor romane în Balcani, ceea ce 

presupune o vechime similară şi pentru etnonimul român. Posibilitatea acestei vechimi nu poate fi 

exclusă, chiar dacă cronicarii şi numeroşii călători din Evul Mediu, colportând păreri mai mult sau mai 

puţin interesate, ne-au făcut să credem că etnonimul român este derivat din latinescul romanus în 

amintirea Romei, amintire pe care am fi conservat-o aproape un mileniu şi jumătate recunoscători 

dreptului de cetăţenie romană, ce ni se acordase nouă, dar şi tuturor celor din Imperiu de Caracala în anul 

212, adică mult după cucerirea Daciei (http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_citizenship).   

 În încercarea de a depăşi aceste păreri, rămase la aspectele de suprafaţă, vom pune accentul, aşa cum 

ne învaţă Th. Mommsen, pe tezaurul preţios al limbii române, pentru a constata că binecunoscutele 

variante rotacizate ale etnonimului român aparţin tipului nominal în r/n, care este considerat cel mai 

arhaic vestigiu pentru străvechea flexiune indo-europeană [28]. Miklosich de asemenea atribuia 

substratului rotacismul (http://soltdm.com/langmod/romana/russu/elemintro.htm).      

 Conform acestei legităţi lingvistice, formulată fără echivoc, variantele rotacizate rrëmër/rumăr 

deplasează vechimea utilizării etnonimului român/rumân cu aproape un mileniu înainte de fundarea 

Romei, fiindcă rotacismul nu este o curiozitate oarecare, ci semnul absolut al vechimii cuvintelor 

rotacizate. Această vechime legică a formei primare, rămăr/rumăr, ne permite să constatăm fără dificultate 

că numele semizeului Romul-us, întemeietorul-simbol al Romei, coincide cu rumăr/romur, care reprezintă 

forma arhaică a etnonimului român, alternanţele R↔L şi U↔O fiind des întâlnite mai ales în formele 

arhaice ale limbilor română şi latină.   

 Reprezentaţi în mod clar de rumărul Romul-us, legendarul lor conducător, rumării îşi consolidează 

statutul de cofondatori ai Cetăţii Eterne prin prezenţa toponimului Remoria în geografia de început a 

Romei, toponim care a şi fost inclus în aproape toate dicţionarele enciclopedice. El a desemnat partea 

estică a colinei Aventin din Roma. Recent, prin contribuţiile a doi mari specialişti în istoria Romei Antice, 

Filippo Coarelli (Univ.Perugia) şi Timothy Peter Wiseman (Univ.Exeter), toponimul Remoria a beneficiat 

de un studiu riguros [29], care poate fi citit în format pdf la adresa:  

http://books.google.ro/books?id=Xlcp-K-

MuNoC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=remoria&source=bl&ots=yorXHQpW14&sig=umF4z6KYuHWSoL

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_citizenship
http://soltdm.com/langmod/romana/russu/elemintro.htm
http://books.google.ro/books?id=Xlcp-K-MuNoC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=remoria&source=bl&ots=yorXHQpW14&sig=umF4z6KYuHWSoLEbq4TGOE6k0lE&hl=ro&sa=X&ei=i-rwUtL9IYn8ygOvl4LQDQ&ved=0CFQQ6AEwBDge%20-%20v=onepage&q=remoria&f=false%20-%20v=snippet&q=remoria&f=false#v=snippet&q=remoria&f=false
http://books.google.ro/books?id=Xlcp-K-MuNoC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=remoria&source=bl&ots=yorXHQpW14&sig=umF4z6KYuHWSoLEbq4TGOE6k0lE&hl=ro&sa=X&ei=i-rwUtL9IYn8ygOvl4LQDQ&ved=0CFQQ6AEwBDge%20-%20v=onepage&q=remoria&f=false%20-%20v=snippet&q=remoria&f=false#v=snippet&q=remoria&f=false
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Ebq4TGOE6k0lE&hl=ro&sa=X&ei=i-rwUtL9IYn8ygOvl4LQDQ&ved=0CFQQ6AEwBDge%20-

%20v=onepage&q=remoria&f=false%20-

%20v=snippet&q=remoria&f=false#v=snippet&q=remoria&f=false  

     După cum indică studiul, zona Remoria era consacrată vieţii religioase, dominată de templul Fraţilor 

Arvali, dar cuprindea şi spaţiul locuit de prestigiosul trib al Romiliilor, numit şi Romulia, ceea ce atestă 

prezenţa permanentă a rumărilor pe teritoriul Romei Antice. Pentru meritele pe care le-au avut în fundarea 

ei, rumării au fost numiţi străbunii buni şi iluştri şi în onoarea lor se celebra sărbătoarea numită Remuria 

[30] (http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.fasti5.shtml).  

 Prin faptul că s-a numit Remuria, şi nu altfel, sărbătoarea a omologat, nu numai prezenţa, ci şi 

contribuţia meritorie a celor care s-au numit rumări la edificarea cetăţii, pe care au şi numit-o Roma cu 

numele lor. Faptele rămân fapte şi ele conduc la convingerea că multele asemănări româno-latine, 

inclusiv asemănarea etnonimelor român-romanus, se explică coerent prin evidentele legături genetice, ce 

au existat, ca de la stupul matcă la vigurosul său roi, legături ce au funcţionat cu mult înainte de fuga 

tracului Eneas din Troia incendiată, care a găsit la gurile Tibrului comunitatea latină cu care s-a încuscrit.  

 

  ETNONIMUL VALAH/ROMÂN ŞI CALCULATORUL 

 Având în vedere cele prezentate rezultă că ne-am considerat şi ne-am numit vlahi/valahi odată cu 

Facerea Lumii în neolitic, începând cu anul 5508 î.Cr., dar ne-am numit şi rumări, respectiv 

rumâni/români, începând din epoca bronzului. Istoria ne-a adus până azi, pentru ca alături de toţi ceilalţi 

să participăm la ameliorarea uriaşelor transformări ce au loc în lume. Trebuie să fim utili nouă şi tuturor, 

dar doctrinele elaborate în limita puţinelor cunoştinţe din secolul XIX s-au dovedit a fi neputincioase de 

prea multe ori, motiv pentru care gândirea noastră trebuie să se structureze pe un palier mai bine 

fundamentat la nivelul exploziei informaţionale de azi. Fiindcă totul trebuie să se bazeze pe o informare 

cât mai amplă, dar şi mai prompt sintetizată, calculatorul devine un instrument indispensabil. Cu ajutorul 

lui noi, toţi împreună şi numai împreună, putem realiza şi impune necesarul salt de paradigmă, pornind în 

primă fază de la verificarea dovezilor recuperate mai sus, cu privire la:  

            ─ citirea hieroglifei Stindardul Dacic, numit şi Dragon, al cărui cap de lup exprimă fără echivoc 

cuvântul VOLK, ca metaforă sacră a cuvântului avlake cu înţelesul său de apă curgătoare, cea 

atotputernică, atoatedătătoare şi eternă, mereu divinizată, mereu întruchipând divinitatea. Trebuie reţinut 

faptul că pe cale etimologică s-a reconstituit forma *b
h
lag

h
(s)men 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_indoeuropea) pentru conceptul de preot, ceea ce ilustrează 

o concordanţă de esenţă între rezultatul furnizat de etimologie pentru conceptul de preot şi rezultatul 

furnizat de semantica arhaicului cuvânt blac/vlac/vlah folosit pentru a denumi dumnezeirea, apoi preoţia, 

dar şi pe credincioşii vlahi.   

            ─ caracterul primordial al sintagmei teonimice arhetipale VALAC-VALAC, de la Dunărea de Jos, 

regăsită ca unic punct de întâlnire pentru toate cele patru căi net distincte de a investiga cuvântul valah: 

semiotică, semantică, etimologică şi cea mitologică, având în vedere faptul că arheomitologia este 

recunoscută ca domeniu al ştiinţelor  (http://www.archaeomythology.org/), 

            ─ faptul remarcabil că etnonimele se nasc din etnonime, urmând legităţi generale de formare a 

cuvintelor din cuvinte şi nu din rădăcini, motiv pentru care istoria etnonimului condensează evoluţia 

istorică a naţiunii respective,    

            ─ marea vechime atestată a cuvântului valac prezent în religiile: vedică, minoică, italică, slavă, 

germanică etc.   

            ─ tripla înscriere a etnonimului armâni în Iliada, în corelaţie cu marea densitate a armânilor de azi 

în arhaicele lor vetre tracice.  

            ─  echivalenţa latini/lacini/lavici, privită din perspectiva formării etnonimelor din etnonime, 

            ─  vecinătatea latinilor cu Volscii/Volsii şi înrudirea limbii latine cu limba lor valahică,  

            ─ decizia lui Romulus de a consacra cu prioritate în cultul public din Roma cultul zeului 

Vulkanus, de sorginte Volk, decizie ce se cere a fi percepută în fireasca ei legătură cu Volko-Blac 

omagiat etern prin Lupa Capitolină şi păstrat la mare cinstire prin sărbătoarea numită Lup-ercal. 

            ─  vechimea formelor rotacizate rrëmër/rumăr şi identitatea cuvintelor rumăr-Romul(us),  

http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.fasti5.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_indoeuropea
http://www.archaeomythology.org/
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            ─  prezenţa tribului Romulia în zona Remoria de pe colina Aventin,  

            ─ legătura dintre numele rumărilor şi numele sărbătorii Remuria, consacrată strămoşilor buni şi 

iluştri,  

           ─ formarea unor cuvinte din lexicul arhaic latin pe seama cuvintelor româneşti de substrat, ţinând 

cont de legitatea conform căreia cuvintele se nasc din cuvinte şi nu din rădăcini. Rădăcinile reprezintă 

doar ceea ce am putea numi markeri, cu sensul din paleogentică, pentru fiecare grup dat de cuvinte.  

 Din perspectivă noologică se înţelege şi mai bine că tot ceea ce ştim despre noi trebuie reformulat 

pornind de la faptul verificat că ne-am numit volki/vlahi/valahi de la Facerea Lumii începând cu neoliticul 

timpuriu şi rumări, ulterior români, începând cu epoca bronzului, numită indo-europeană în domeniul 

culturii.  

 Temeiul şi miza eforturilor noastre îl reprezintă crezul enunţat la început: „Numele unui popor şi 

numele unui stat sunt uneori la fel de importante ca şi existenţa propriu-zisă a poporului respectiv şi a 

statului în cauză.”.  
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gândurile lui ioan de 

australia 
 

 

TRECURĂ  ANII 
   in memoriam colonelul IOAN ŢEPELEA 

  

Trecură anii cu vremile visării, 

Luminile ţes molcom perdele de amurg, 

Cum valurile mării se zbat mereu şi curg, 

Cum drumurile toate în oase ne străpung, 

Cum raze unduiesc pe zidurile zării, 

La fel se trec şi anii, - prezentul il adun...! 

   Eu cuget la viaţă, ce-i rău şi ce e bun! 

Azi sufletul mi-e ochiul ce veşnic nu înşeală, 

Cu el pricep o lume ce-n jurul meu exală, 

Spre vise-ale măriri, la glorie, la fală! 

   Un sfat bogat nu pot nicicum să dau, 

   Şi nici încerc, că-s plini de sfaturi toţi, 

Ei au nu câte doi, ci câte patru ochi! 

Oglinda oglindeşte doar sufletele mari, 

Pe slăbănogii străzii de Iisus făcu-ţi tari! 

    Fântânile cu lespezi, izvoare nesecate, 

A undelor luminii, 

De Cârlova ne spune, de-ai noştri militari! 

Pe-aceştia să-i cinstim! 

Ca flori să-i primenim! 

  

Ioan Miclău-Gepianul 

Cetăţean de Onoare al comunei Gepiu 
*** 

POEME  DE  PRINS  ÎN NĂFRAMĂ 

O nouă şi fierbinte carte de versuri a poetului orădean  Ioan Ţepelea, a 

apărut postmortem la Editura Aureo, Oradea, 2014. Cartea are un 

emotionant ” Cuvant din partea editurii”, semnat de dl.Stefan Avram, 

iar la partea finală a cartii un impresionant ”Mini-dosar de receptare 

critica”, cumulând impresiile şi aprecierile unor oameni de seamă ai 

artei şi  literaturii românesti, precum, Stefan Borbely, Gheorghe 

Grigurcu, Geo Vasile, George Mirea, Alexandru Pintescu, Ion 

Popescu-Brădiceni. 

     În Memoriam pentru cel ce a fost Prof.univ.dr. Ioan Ţepelea, şi pe 

care l-am cunoscut prin anii 2001, la acel Salon International al 

Publicaţiilor Literare , organizat la Oradea de ASLA( Academia de 

Ştiinţe, Literatură şi Arte) al carei fondator si director era chiar poetul 

si distinsul Profesor Ioan Ţepela, am pritocit azi câteva versuri sub 

titlul ”Trecură anii”. Aşa dar, o mica dar sufletească 

dedicaţie omului de cultura şi militarului patriot bihorean! 
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  Se cuvine mai inainte de toate  să prezentăm  din aceasta carte ”Poeme de prins în năframă”, 

poezia ”Poemul”, care se încheie cu versul emotionant, -Poetul înseamnă tăcut o zidire de viu-! 

Ioan Miclau-Gepianul 

Cetăţean de Onoare al comunei Gepiu-Bihor 

* 

 

POEMUL 

Poemul a izbucnit din ocean şi 

pământ având trupul de vis. Inima lui 

este gândul  despletit doar de vânt 

roua puterii de-a fi mistuit de credinţă 

sub bolta neastâmpărului rătăcitor şi ursuz 

la râvniri de curgeri limpezitoare, 

 

Risipă printre zidiri şi întocmiri 

tălmăcite pe rugul arzând întru-autorostirea 

primordială şi necurmata trezire/semnul ascuns 

sub care există poemul şi-n care limita liniştii 

se zideşte mereu, 

 Poetul înseamnă tăcut o zidire de viu

 (Ioan Ţepelea – Poeme de prins în năframă, 

Editura Aureo, Oradea, 2014, pag.60) 

 

 

Ioan Miclău –“Gepianul” 

Cetăţean de Onoare al comunei Gepiu-Bihor 

*** 

ÎN GRĂDINA MAICII SFINTE 
            dedicaţie Preotului GHEORGHE NEMEŞ 

  

A răzbit iar colţul ierbii 

Să învingă gerul iernii, 

Şi să crească înainte 

Rod universal şi trainic 

În Grădina Maicii Sfinte! 

Trei luceferi în altarul 

Tricolorului ceresc, 

Vestesc pace, dezvăl urma 

Ancenstralelor istorii, 

Ale Neamului mari glorii! 

 Glasuri dulci de miei şi clopot, 

În Grădina Sa vestesc 

Vestea cea împărătească, 

Ce-o primeau cândva Păstorii 

De la îngerii Cereşti! 

 În Grădina Maicii Sfinte 

Îngeri apostolici cântă, 

Pe Hristos mărturisesc 

Şi în inimi Îl primesc! 

Vie Pasarea Poenix 

Deşi aripa-i e frântă, 

Se îndreaptă-n mare taină 

La o Cruce pe Golgota, 

Să primească reînoirea, 

Învierea ierbii, florii, 

Turmele cu ciobănaşii 

Din câmpiile Miorii! 

 În Grădina Maicii Sfinte, 

Întreg Neamul se adună, 

Din Carpaţi, din şes şi fluvii, 

Lui Hristos adun cunună, 

Fiului Lui Dumnezeu, 

Căruia mă închin eu! 

  

Ioan Miclău „Gepianul” 

16.05.2014 
*** 
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meditaţii asupra unor 

cărţi şi asupra unor 

oameni 
 

 

 

 

 

Cristian Petru BĂLAN, USA, 

Membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, ARA 

 

 

"NUNTA CUVINTELOR", O CAPODOPERĂ CARE POATE SCHIMBA 

IMPRESIA BRITANICILOR DESPRE VALOAREA CULTURII 

ROMÂNEŞTI 

 

În fluviul vertiginos al scrierilor româneşti  contemporane, care curge 

cu impetuozitate şi cu valuri spumoase spre marele ocean al literaturii 

universale de astăzi, în apropierea punctului de deversare al acestor creaţii 

literare, la un moment dat, toate iau forma unei delte virtuale de titluri 

atrăgătoare, alcătuită dintr-o sumedenie de branşe care pot atrage atenţia pentru 

valoarea şi consistenţa lor, spre deosebire de miile de firicele de apă care rămân 

timide şi perisabile să băltească şi să se învârtească  pe loc pănă se evaporă. În categoria celor bogate în 

puterea valurilor literare sclipitoare eu am distins un volum de versuri cu predominanţă esoterică, "Nunta 

Cuvintelor", al cărui autor este un savant al împerecherilor fericte de idei şi cuvinte româneşti, un 

adevărat regizor de vocabule sonore, scriitorul craiovean Nicolae N. Negulescu, membru corespondent al 

Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, ARA. 

    Din capul locului, am constatat că scrierile dumnealui nu se mulţumesc doar să selecteze esenţe 

lexicale şi să le caracterizeze, ci frazele pe care le elaborează cu o spontaneitate surprinzătoare reuşesc să 

ajungă la limita superioară, să treacă de ea şi să atingă cu multă măestrie ceea ce este "dincolo de cuvânt 

şi gândire". Pare aceasta o enigmă? Uneori... Ba chiar adeseori. Iată un asemenea crez:  "Mi se spune/ să 

vorbesc cu degetele/ mâinilor aprinse/ tocmai bune/ să ardă frigul/ veacului înalt/ care-mi bate/ în inimă/ 

şi-n urechi/ cu acelaşi sânge: / Mi se spune:/  Uite.../ trece pe lângă case/ venind la tine/ pe jumătate 

gol..." (Mi se spune). Gnoza din versurile lui sunt, în realitate, o comunicare providenţială, cauzată de 

lumina spirituală din adâncul adâncurilor inimii noastre care-i suflă în pânzele versurilor adieri 

misterioase venite din metafizica Orientului mistic de care autorul este îndrăgostit până la contactul fizic 

cu el şi până într-acolo încât a reuşit să realizeze o policromă şi trepidantă "Nuntă a cuvintelor", de-a 

lungul întregului ei ceremonial creativ. De fapt este o surprinzătoare celebrare în versuri moderne care 

permit controlarea experienţei, vizualizarea ideilor: "Când deschid piatra/ cu flacăra privirilor/ Pământu-

mi spune alergând:/ Până şi în aceste/ mari depărtări/ de culoarea amurgului/ sufletul tău exilat/ 

miroase-a stele!" (Sufletul exilat). 

       Toate versurile sculptate în idei plasticizante sunt nişte frumoase euritmii: "S-a aprins altarul stâncii/ 

din deschiderea adâncii/ miresme de curcubeu/ aurit în ochiul meu/ sfere, netezimi, spirale,/ sacre-

mpărăţii astrale,/ meteori, punţi, galaxii,/ cresc prin ramii inimii." (Euritmii) 
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   Autorul se dovedeşte un maestru iredutabil care reuşeşte să ne orienteze gândirea spre subtil, spre un 

spiritualism imanent, înstat de eternitate şi de altitudini pe cât de intangibile pe atât de irezistibile:"Mută-

mi casa poemului/ în cerul mării de stele/ luminat cu ochii Tăi/ ca în prima viaţă/ când m-a auzit 

cântecul/ fecioarei-pasăre/ cu urechea la Pământ/ Mută-mi casa poemului/ că mă coc de dragoste/ 

scriind un vis etern/ scufundat în focul/ care iasă înclinat/ din umbra lui/să se plimbe nevăzut/ prin 

lume."  (Vis etern) 

   Cuvintele nuntite, cu împerechieri absolut originale, dovedind o forţă de creaţie impresionantă, 

semnalizează "simpatii" rezistente dintre termeni care, priviţi superficial, nu par să aibă raportări 

definitorii între ei, însă acest lucru are mai puţină importanţă, întrucât este o participare neforţată între 

sunet şi sens, la un nivel accesibil de conştiinţă. 

   Nu o dată, autorul regretă faptul că noi oamenii nu ştim sau nu credem că am avea capacitatea reală de a 

absorbi tot pământul de gânduri, dar, oricum, ne rămâne dezideranţa şi inspiraţia, adevărata, unica 

inspiraţie, aceea a tărâmurilor hyperboreene, însă cunoaşterea nu mai depinde nicicum de autor, ci întru 

totul de cititor. Cauza ar fi aceea că fiecare cuvânt din cuvintele nuntite devine o plută navigând spre 

absolut, o forţă care ne direcţionează spre esenţa esenţelor (a cincea fiind ultima, chintesenţa): "Mai mult 

decât/ zvonul trupului viu/ sunt imaginile/ depărtării/ pe care le aprind/ cu luminile lacrimei/ să mă 

vindec/ de mine/ ars la suflet/ din toate părţile." (Quinta essentia) 

  Parcurgând cele 175 de pagini ale ediţiei trilingve şi comparând textul românesc cu traducerea lui 

excelentă în engleză şi franceză, rămânem profund impresionaţi de talentul exploziv al eruditului savant 

orientalist, rigizorul Nicolae N. Negulescu, care, în mod evident, ne-a îmbogăţit elasticitatea limbii 

literare române cu imagini surprinzător de inedite şi într-adevăr sublime. Cartea fiind dedicată Curţii 

Regale din Regatul Unit, sunt sigur că M.Sa Regina Elisabeta a II-a şi specialiştii în literatură de la Curtea 

Regală vor rămâne deosebit de surprinşi de puterea creativă a unui mare român care, pe această cale şi 

prin întreaga lui operă reuşeşte să schimbe impresia britanicilor xenofobi faţă de impetuozitatea creativă a 

naţiunii noastre, poetul Nicolae N. Negulescu, la ora actuală, fiind, cu siguranţă, cel mai potrivit să ne 

reprezinte.. 

Cristian Petru BĂLAN, USA, 

Membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, ARA 

  

*** 

 Ion PACHIA-TATOMIRESCU 

 

DE LA CUNEIFORMA „BABELIZARE“ LA „SCRIBOCRAŢIA“ 

HAOSULUI DOINITOR 

 

Prim-văzător al „cuantelor de foame― la nenumăraţii scribi din universul / 

cosmosul nostru cel de toate zilele, cel ce observă mai întâi că scribocraţia a produs 

nişte „mutaţii genetice în text― (inclusiv în cel poetic), „mutaţii― potrivit cărora 

„vocalele au dinţi―, consoanele-s înzestrate cu gheare lipicioase, cu aderenţă mai 

ales la „sub-harduita― sticlă de tele-ecran, într-o alarmant-aneantizatoare măsură 

(«zicerea înghite nezicerea» – SEtem, 27 –, ceea ce, după întemeietorul 

paradoxismului ontologic, însă pe alt nivel întru Logos, înseamnă: „cuvântul 

îngurgitează necuvântul―), este admirabilul poet bine temperat-paradoxist, Constantin Stancu (născut în 
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zodia Scorpionului, la Haţeg-Dacia, în 2 brumar 1954, licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca, în 

1988, debutant, în toamna anului 1981, cu poezii publicate aproape „în acelaşi timp― de revista Orizont 

din Timişoara şi de periodicul Braşovul literar şi artistic, cu debut editorial colectiv – prin ciclul de 

stihuri Fructul din fruct – în antologia Argonauţii,  întocmită de Eugen Dorcescu, în urma concursului 

naţional pentru tinerii condeieri fără volum, organizat de Editura Facla, în 1988, membru al Uniunii 

Scriitorilor din 2009), a cărui operă lirică încorolează (între anii 1998 – 2014) volume de marcă „de 

refluxgeneraţionist val― (sau de „Generation of the Deep Clearness―): Păsările plâng cu aripi (Timişoara, 

Editura Helicon, 1998), A privi cu ochii inimii – poemele roadelor (Hunedoara, Editura Polidava, 2002), 

Pomul cu scribi (Timişoara, Editura Eubeea, 2006), Greutatea gândului nerostit (Vulcan, Editura 

Realitatea Românească, 2012), Cu fantezia pe fantezie călcând (Sibiu, Editura Cenaclului de la Păltiniş, 

2013), la care s-a adăugat, în prezentul florar, şi volumul de sub lupa noastră critică, Etemenanki – 

Ultima săptămână* (2014). 

Deosebit de interesant – în afară de volum – este şi ceea ce scrie criticul Constantin Stancu – în 

epistola de „autorecomandare― pusă între coperta celui de-al şaselea volum al său de poeme, Etemenanki 

(Ultima săptămână), şi prima-i pagină, cea cu autograful către subsemnatul, din plicul pe care l-am primit 

în 22 mai 2014 –, între altele, despre poetul Constantin Stancu: «Volumul de versuri redă limitele 

omului în faţa universului, vremurile pe care le trăim, cuvintele care s-au spus într-o săptămână din aprilie 

cu îngeri, memoria luminii şi uitarea cea de toate zilele, întoarcere la rigoarea primelor cuvinte şoptite şi 

[la] luciditatea scribilor sub entropia haosului melodios. Din provincia mea de cuvinte...».  

În „deschiderea― volumului, Constantin Stancu întâmpină Distinsul Receptor cu Câteva cuvinte, 

într-adevăr lămuritoare nu numai din punct de vedere lirico-semantic-sincretic, ci şi întru „fixarea― 

unităţii de loc (arie şi relief de orizont metaforic) şi a unităţii de poematic timp. Simbolul părelnic-

dominator de orizont metaforic, polivalent-misteriosul simbol din centrul „galaxiedric― al textelor 

stancuiene este Turnul Babel, desemnat de sumerologi „cu aproximaţie cuneiformă― dinspre limbile 

sumeriene / asiro-babiloniene, cu „intermedieri― persane etc,, prin mitonimul şi deopotrivă toponimul 

Etemenanki / E.temen.an.ki („bază“ la Câteva  cuvinte – v. SEtem, 3 – şi la „poemul-cheie“, I. Turnul 

Babel – Flacăra verde şi câmpia Şinear…, v. SEtem, 9 sq.), simbol brumat de epoci cu potoape şi cu 

atlantide, extras în litera articolului lexicologic de poetul Constantin Stancu dintr-un Dicţionar biblic (de 

Oradea, 1995, p. 119): «Clădirea platformei de temelie a cerului şi a pământului, al cărei vârf ajunge în 

cer» / «Clădirea al cărei vârf este în cer», ori – în litera majorităţii dicţionarelor străine: «the name of the 

large temple tower in Babylon, also known as the Tower of Babel. Its Sumerian name E-temen-an-ki 

means...». 

În viziunea poetului, simbolul Etemenanki, guvernat de atotcuprinzător-cosmica memorie a 

luminii («Lumina îşi păstrează memoria, [...] / îşi aduce aminte de / începuturile lumii şi de obsesiile tale 

oranj sau mov, / de insomniile galbene în care se odihnesc gutui. // Lumina este aceeaşi ieri, azi şi mâine 

[...] // Lumina cuprinde totul [...] // Lumina înfloreşte în braţele lui Dumnezeu» – Argument / Memoria 

luminii, SEtem, 7), simbol „[atot]cuprinzător― şi de Patrie-Dacie― Creştin-Cosmică (graţie neuitării din 

şcolile „oralităţii culte― ale Zalmoxianismului, graţie neuitării din fibrele fiinţării Pelasgului > Valahului), 

are o uimitoare polivalenţă lirico-semantic-sincretică alimentată de mustul, de sevele pământului pe care 

s-a născut întru fotonică nemurire; flacăra edenic-verde a Daciei are perenitate / eternitate ca de „grădină 

a Maicii Domnului― (cum ne încredinţa în Bucureştii / România luminosului april-2009 şi Papa Ioan-Paul 

al II-lea), în vreme ce antic-edenica flacără verde din Câmpia Şinear, câmpia dintre Tigru şi Eufrat, a 

intrat în dunele deşertice, cu Turnul Babel cu tot.  

Acuitatea percepţiei lirice a istoriei neamului său Pelasg > Valah, biblică percepţie dinspre 

„păgân-sângerosul dans al Salomeii― («Până la urmă toate capetele / vor ajunge pe o tavă a Salomeii, / 

capetele bărbaţilor...»), dinspre dansul cu tava capetelor tăiate, este prezentă în „orice loc / timp―, şi în 

antichitatea asiro-babiloniană, şi în contemporaneitatea „programatic-haotizată― de „clanuri―, de mafii 

etc., din România-i natală.  

Bărbaţii – a se citi conducătorii de Ţară / Popor, „vârf-piramidalii― – „nu ştiu nimic despre 

satanica dansatoare cu capete tăiate, puse pe tava thanatică―: «Unele capete mai clipesc din ochi obosiţi, / 

[...] / altele trupul şi-au pierdut la Torda, / unele memoria gri» (s. n; SEtem,  9). Distinsul Receptor ştie că 
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pelasgo->valaho-dacic-anticul toponim, Toridava („sacra cetate cu turn dac de veghe―), din centrul Daciei 

Nord-Dunărene, adică din Arutela > Arudela > Arudeal > Ardeal, Toridava > Turidava, toponim devenit 

în evul mediu al Valahimii, Torda ce, în lucrarea legilor fonetic-valahe (de „închidere― a lui -o- în -u-), 

este astăzi Turda Daciei / României.  

Torda > Turda, se relevă, prin „memoria“ luminii poetului, chiar din istoria tragică a regelui 

(„ales al Poporului―) / domnului („alesul―, sau „unsul― Dumnezeului) Valahimii, Mihai Viteazul, cel 

trădat şi decapitat mişeleşte în noaptea armatei sale de eroi, cantonată în Câmpia Turzii, la 9 august 1601, 

pentru că, în ciuda imperiilor evmezice, în anul 1600 d. H., a făurit re-Unirea parţială a Valahimii din 

provinciile Daciei Nord-Dunărene (adică nu din toate „ţările de râuri / munţi― ale Daciei, nu din toată 

Dacia Burebistană / Regaliană, despre a cărei parte dintre Dunăre, peste Peninsula Balcanică, peste Marea 

Thracică / Egee, peste Frigia Troiană etc., până în Capadochia / „capul Dochiei / Daciei―, adică despre 

Dacia Sud-Dunăreană, adică despre Pelasgimea > Valahimea sud-dunăreano-anatoliană, istoricii 

mancurţi, ori, cum s-ar zice cronicăreşte, istoricii „cu blană de iepure la spate―, tac mâlc, nu scriu vreun 

cuvânt). 

Dincoace de „versul Tordei―, mai în „valea textului poematic―, Distinsul Receptor găseşte 

„şnapse străvezii― în realităţile noastre de la Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, în 

România „postrevoluţionar-decembrist-babilonizată―, în societatea / economia noastră „polidirecţional-

haotizată―, ori „melodios-haotizată― de bătrâni / tineri mancurţi-decidenţi / conducători neostalinişti / 

neopaukerişti, proletkultişti ş. a., încât îndureraţii din Valahime, ale căror lacrimi „cad în cer―, invocă „în 

deşertică şoaptă―, Etemenanki, Etemenanki: «Medicii au descoperit o tehnică de a transplanta / capetele 

obosite pe trupurile tinere, / aşa că se organizează periodic câte o revoluţie, / [...] // Toţi cei reîntorşi pe 

trupuri tinere vorbesc între ei, / au congresul lor, biserica lor, / muzeul lor de tăvi de argint. // Într-o zi 

Dumnezeu i-a adunat şi i-a pus / să construiască Turnul Babel / şi de atunci, ei duc fericiţi cărămizi din 

pământ roşu / tot mai sus, mai sus. // [... ] / lacrimile lor picură în cer / şi şoptesc: etemenanki, 

etemenanki...» (I. Turnul Babel / Flacăra verde şi câmpia Şinear..., SEtem, 9 sq.). 

Convergenţă lirico-semantic-sincretică, temperat-modernist-paradoxistă, întru cele relevate mai 

sus, au mai toate poemele acestui volum al lui Constantin Stancu. Însă „Ariadna― liricii lui Constantin 

Stancu – după cum s-a mai spus – mai are de acompaniat Distinsul Receptor de Poezie pe „trei 

meridiane―.  

„Primul meridian― este cel desemnat prin sintagma: Cuvinte rostite / rostuite „într-o săptămână 

de-april’ cu îngeri“. După „distihuirea― problemei fundamentale a planetei de azi – «Oamenii de ştiinţă 

au constatat că resursele planetei / pentru un an se sfârşesc în luna septembrie.» (s. n.) –, accentul 

„înainte-cuvântătorului― cade creştineşte, evidenţiind pentru Distinsul Receptor în ce constă ultima 

săptămână la care se face privire încă din titlu, dincoace de Etemenanki: «A existat o ultimă săptămână 

pentru Iisus în care a / lăsat lumii câteva principii [...] / Era în aprilie, după calendarul modern... / Glasul 

mieilor se auzea în cetate...», spre a „închide― simetric şi sub semnul interogaţiei „sfârşitul resurselor 

planetei―: «Există o ultimă săptămână, în septembrie, pentru / fiecare din noi?» (SEtem, 5). Amplul poem, 

Cauţi locul perfect: e ultima săptămână… (SEtem, 12 – 17), conjugă la un mod liric inconfundabil 

principiile lăsate de Iisus Hristos în „ultima săptămână―, întru „locuirea― fiecărui ens de către acestea, dar 

nu în luminos april‘, ci în luna răpciune, a Sfintei Marii; în ultima săptămână – suntem încredinţaţi de 

eroul poematic –  trebuie să intri în cetate «ducând ziua pe umeri, / împins de vântul răsăritului», trebuie 

„să vorbeşti tare―, să calci «în picioare monezile de aur / pe care este imprimat chipul» de împărat / 

dictator, trebuie să stai «în trupul tău ca în Templu», spre a te metamorfoza în «tainică flacără, / [în] lujer 

de crin care arde...», apoi trebuie să ieşi din Templu spre a privi «la cei care cumpără adevărul, dragostea, 

dreptatea lor, libertatea lor, / conştiinţa cu bani de argint, / [la cei] care cred că ştiu preţul corect în piaţa 

de sclavi», ori la cei ce «îşi schimbă trupurile moarte în trupuri de aur»; în „ultima săptămână― trebuie 

„să-ţi plăteşti impozitele―, să te rogi «în camera ta, închis ca-ntr-o celulă», spre a putea «iubi cerul senin, 

fără icoane, / mieii ducând diamante în gura lor neatinsă de iarba otrăvitoare»; mai trebuie învăţată de 

către fiecare dintre noi «tehnica subtilă a morţii», mai trebuie vizitată văduva locuitoare «pe-o monedă 

veche, ca-ntr-un palat, / întinsă pe cearşaful de argint al zilei», spre a constata că şi «cerul este umbra 

gândurilor / pe obsesia mineralelor», unde «începe polenul luminii», unde «s-a murit totul, / sub greutatea 
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măslinilor / care poartă în coaja lor mesajul», spre a constata că şi «bibliotecile ca pântecul femeilor 

însărcinate, / pregătite[-s] să nască», în vreme ce poetul «aruncă substanţe / în dreapta cuvintelor şi / 

pregăteşte jarul». 

„Al doilea meridian― este cel desemnat prin sintagma: Revenirea (celest-acvatic-primordială) la 

puterea / „rigoarea“ Cuvântului Întâi (adică întrupător de Geneză). Un loc aparte în economia acestui 

volum de poeme al lui Constantin Stancu îşi face şi mitul Cuvântului. Potrivit „mitului integral― al 

Cuvântului Primordial, puterea de „Geneză“ / „Facere“ a vorbei din gura lui Dumnezeu s-a transmis 

primilor oameni încât semnificantul, în funcţie de „închipuirea― rostitorului, „se materializează―, devine 

„palpabil― / „material― semnificat – şi această „realitate― din orizontul cunoaşterii metaforice nu poate 

servi decât în chip benefic lui homo creator. La Constantin Stancu, mitemele Cuvântului se constelează 

într-un poliedric-original chip al bucuriei divine a catharsis-ului, cu „nimicul ce înmugureşte―, cu 

vocabule-„berline― în care eroul poematic se poate plimba o noapte, ori o eternitate («Cuvinte locuite de 

călători, / doar pentru o noapte, / doar pentru o eternitate, / doar pentru o singurătate… // Spre munte, spre 

mare, / spre cuvânt sau precuvânt, / raiul începe cu un singur cuvânt...», SEtem, 23), cu „catedrale 

albastre―, unde-i «profetul prefăcut în cuvânt» (SEtem, 29), cu un soi aparte de jertfă ana-manolică de 

zidire în Poem (căci «Poemul se destrăma în timp ce poetul îl scria, / cuvânt de cuvânt, / săreau în aureola 

zilei atomii, / celulele poemului…», SEtem, 35), ori în istoria unei lumi ale cărei statui «plâng cu sfinţi», 

ale unei lumi cu edenică pereche – unde Ea «pune un cuvânt», El «pune un alt cuvânt» şi «Dumnezeu le 

uneşte cu sânge, / le zideşte cu sânge» (SEtem, 50), cu semnificanţi călători pe aripi de negru înfipte în 

gâturi sub care-s guşi cu pene roşii («cuvintele călătoresc pe aripi de rândunică, / ajung la urechile 

scribului şi / el sunete schimbă pe cuvinte / ca pe o tarabă în piaţa de flori...», SEtem, 37), cu un soi aparte 

de cuvinte care nu se mai întrupează – fiecare în parte –, nici nu mai „lasă în urma lor un trup―, ca la 

Nichita Stănescu, după puterea dintâi a Cuvântului, ci, supoziţional / condiţional-optaviv, prudent, «puse 

cap la cap / ar putea forma un trup de carne» (SEtem, 21) etc. 

„Al treilea meridian― este cel desemnat prin sintagma: „Luciditatea“ ecriturii, „entropia“ şi 

„haosul melodios“. Nobleţe de „calm― / „solar― cogaionic are luciditatea ecriturii lui Constantin Stancu, 

de vreme ce vede poet-bărbatul drept rândunica de «duce în ciocul ei / săgeata otrăvită» şi «apoi se 

odihneşte / pe streaşina Templului», făcând «parte din ornamentele de aur ale cerului» (SEtem, 25). Dar 

ecritura nu înseamnă la acest poet doar „cuvinte puse cap-la-cap―, adică „potrivite cuvinte―, „formând un 

trup―, ci şi aspectul tehnic al compoziţiei adaptate la „muzica sferelor―, de unde şi circumscrierea / iţirea 

în texte a unui epitet, melodios, ce dintotdeauna se conectează armoniei cosmice.  

Ars poetica stancuiană relevă, în ultimă instanţă, «...un cântec care schimbă lumea / cu sunete 

subţiri», pe când tace şi priveşte uimit cum îi «ard buzele melodios, / cum se evaporă umerii cu îngeri cu 

tot, / [...] / …Şi la început a fost începutul, / la sfârşit e tot începutul, / până şi la mijloc e începutul…» 

(SEtem, 28). Entropic – fie ca „mărime de stare a poeziei―, cu creştere în procesul de „ireversibilitate a 

metamofozelor―, ori cu „constanţă― în cursul „schimbărilor ireversibile―, fie indicându-se „cantitatea de 

informaţie― din orizontul cunoaşterii metaforice prin raportare la „elementul mesajului transmis― –, şi 

numai în «catedrala de frig» (mai ales în cea „din euro-nordul-celorlalţi―), distanţa «dintre chemare şi 

răspuns» este numită de poet, „după învăţătura bătrânlui eremit―, drept timp melodios; tot într-o astfel de 

misterioasă catedrală întemeiată de parnasienii fiordurilor de sub aurora boreală, dar trecută din anul 

1965, al „marii explozii lirice―, în proprietatea paradoxiştilor, se constată chiar şi „absenţa de gamă 

majoră―: «E o absenţă melodioasă în catedrala de frig / şi eu o ştiu şi nu ştiu, / cântând am să mă eliberez 

de trup…» (SEtem, 41), dacă „nimicul se sprijină― «pe o infinitate de cuvinte...» (SEtem, 47). Dar nu 

numai melodios timp există, ci şi spaţiu melodios (spaţiu-capcană), „Turn Babel―, palat / labirint 

reverberant, camere melodioase, fără / cu Prinţ şi Scribi ce «aleargă pe coridoare lungi, strigă, / [...] / ecou 

labirintic într-un palat / în care s-au rătăcit mulţi. // [...] / Prinţul este manuscrisul, / [...] // Prinţul ieşea din 

camerele melodioase, / ei, scribii, nu înţelegeau, / fiecare se străduia să-şi amintească / limba în care au 

rostit primele cuvinte… » (SEtem, 47); scribul – cel ce satisface «foamea de scribi din univers», cel cu 

umbra-i «pe cuvintele sale nescrise» –, în ultima instanţă a textului, se declară „monovalent-potenţial―: 

«Atât pot face: scriu textul / cu un stilet vechi pe tăbliţă de pământ uscat, / apoi textul mă înghite…» 

(SEtem, 27); cauza-i analfabetismul „polivalent-potenţial―, faptul că scrie «într-o vreme când nimeni nu 
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citeşte» (SEtem, 43). Fie poet, fie scrib, ori, în general, ens din orizontul cunoaşterii ştiinţifice / 

metaforice, întotdeauna «s-ar întoarce la Dumnezeu, / dar îl împiedică trupul», pentru că-ntotdeauna «îi 

scapă ceva important, / [şi] din cauza aceasta nu-şi vede umbra / pe mâinile lui Dumnezeu» (SEtem, 46).  

Totuşi, poetul Constantin Stancu trebuie să se bucure etern, fiindcă în amiaza acestei duminici 

prime de cireşar eu văzui umbra volumului Etemenanki (Ultima săptămână) chiar între cei cinci fluturi de 

pe mâna dreaptă a lui Dumnezeu (citind).    

 

(Această ultimă cronică de carte beletristică de la Piramida Extraplată... datează din 1 iunie, 2014) 

__________________________ 

* Constantin Stancu, Etemenanki (Ultima săptămână), poeme, Sibiu, Editura CronoLogia (ISBN 

978–606–93497–5–5), 2014 (siglă: SEtem).  

 

*** 

 

 

 

UN ROMAN ISTORIC ÎN CALIGRAFIA UNUI HAIJIN VALAH 

 

Vestitul autor de micropoeme-haiku – din Dacia (de România), până-n 

India, Australia şi Japonia (după un debut de haijin matur, chiar în autorizat-

bucureşteana revistă a lui Florin Vasiliu, Haiku, nr. 2 / 1990, avându-şi roadele 

de-aproape un deceniu împetalate în primul său volum de „tristihuri creştine în 

spirit haiku―, Via Dolorosa – Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1998 –, debut 

editorial ce fu urmat de alte valoroase micropoeme-haiku „de direcţie zonală―, 

cu circuit asigurat şi în spaţiul anglofon: Faţa nevăzută a lunii / The Moon's 

Unseen Face – Bucureşti, Editura Semne, 2001; Arca lui Noe / Noah's Ark, 

Târgu-Mureş, Editura Ambasador, 2003; Ikebana, Bucureşti, Editura Orion, 2005; etc.) –, Vasile 

Moldovan (născut în aleasa zodie a Gemenilor, la 20 iunie 1949, în localitatea Şopteriu, din judeţul 

Bistriţa-Năsăud, cu copilărie, studii elementare şi gimnaziale, între anii 1956 şi 1963, pe meleagul natal, 

cu studii liceale la Teaca de Bistriţa-Năsăud, între anii 1963 şi 1966, încheiate / bacalaureate în anul 

şcolar 1966 – 1967, la Colegiul Militar Ştefan cel Mare din Câmpulung Moldovenesc, cu Şcoala 

Superioară de Ofiţeri Activi Nicolae Bălcescu din Sibiu absolvită în anul 1970, după care, între anii 1975 

– 1979, frecventează cursurile Facultăţii de Jurnalistică – Universitatea din Bucureşti, încununându-le, în 

anii 1995 şi 1996, printr-un Curs Postuniversitar de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării, funcţionând până 

la pensionare ca jurnalist / publicist la gazetele militare Grănicerul şi Apărarea Patriei – revistă ce, după 

Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, devine, potrivit modei anotimpurilor post-

decembriste, Observatorul militar), surprinde Distinsul Receptor de proză, cu un interesant roman de 

factură istorică, Descăunarea (2014)*, ce stă sub un „polivalent― motto paremiologic-valah (prin 

analogie / „substituţie― după „etalonul― lansat de marele scriitor poliedric, Dumitru Radu Popescu: din 

folcloricul circuit valahofon, Apa trece pietrele rămân, devine – la autorul primei capodopere romaneşti a 

paradoxismului, «F», din anul 1969, prin „substituţia― pietre – bivoli, Apa trece bivolii rămân, ceea ce 

face să se iţească la haijin-romancierul din „radiografierea― noastră, întru îmbogăţirea paremiologic-

valahă de registru înalt / cult, dar printr-o dublă substituţie,  apă – domnie / domnii şi piatră / pietre – 

scaun / scaune-ale-regalităţii), Domniile trec / scaunele rămân –, roman a cărui acţiune – dinspre 

revoluţionarismul Paşoptist / re-Unionist al unor puternice personalităţi istorice de nobili eroi-masoni din 

Principatele Valahe al Daciei Nord-Dunărene (Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan 

Cuza, Mihail Kogălniceanu ş. a.) „principate― aflate între roţile dinţate ale celor trei imperii evmezice şi 

burgheze, Imperiul Otoman / Turc, Imperiul Habsburgic (redenumit, din 1867, Austro-Ungar) şi Imperiul 

Ţarist / Rus –, în temeiul unei acribioase documentări, reconstituie anotimpurile „unei vremi 
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excepţionale“ pentru Valahimea de pe segmentul temporal marcat de anul 1849 (luna mai), al al 

exilului fruntaşilor revoluţionari-paşoptişti din Iaşi, al „desţărării“ a treisprezece lideri valahi ai 

«mişcării celor o mie de la Hotelul Central din Iaşi» (p. 5, evident, în rememorarea, în „oglinda 

retrovizoare― a eroului central), şi de anul 1866 (11 / 23 februarie), an al „loviturii de stat“ (cf. cap. 

Lovitura de palat , pp. 197 – 200), adică anul „descăunării“ / „abdicării“ şi al „exilării“ prim-

conducătorului nostru de „stat modern“, Alexandru Ioan Cuza, făuritorul celei de-a VIII-a re-

Uniri parţiale a Valahimii, de la 24 Ianuarie 1859 (mai exact spus, a re-Unirii Principatului Valah al 

Moldovei cu Principatul Valah al Munteniei, între hotarele anticei Dacii), în statul naţional al 

României, nu al Daciei, cum era firesc (pentru că „imperialii― – ca dintotdeauna, „de la Roma citire― – 

n-au permis ca statul nostru naţional să-şi poarte strămoşescul nume, Dacia, aşa cum doreau: 

Kogălniceanu, Bălcescu, Cuza, Alecsandri ş. a., după cum atestă existenţa organului de presă pregătitor 

de re-Unire, Dacia literară, încă din 1840, şi nici Principatele Unite ale Valahilor, desigur, spre a nu se 

trezi conştiinţa naţional-valahă). 

Admirabila „materie sensibilă― a romanului istoric de factură „clasic-de-modernă― (adică fără 

„analiză de tip proustian―, dar şi fără a cădea în „celebre fluvialităţi―, aidoma celei romantic-sadoveniene 

din «Fraţii Jderi», în trei volume apărute în anii 1935, 1936 şi 1942, ori a celei realist-camilpetresciene, 

din «Un om între oameni», în cinci volume, apărute între anii 1953 şi 1957, în ciuda proletkultismului 

stalinist-paukerist ce „a masacrat― / „holocaustat― excelenta intelectualitate / scriitorime din România, cea 

formată în epoca interbelică, spre a se impune „omul nou―, „comunistul―, homo sovieticus, în ultimă 

instanţă), Descăunarea, de Vasile Moldovan, se structurează cu „exactitate― / „economie― de haijin, după 

toate rigorile „omniscientei― naratologii istoric-veridice, în douăzeci şi nouă de capitole, purtătoare de 

titluri sintetic-grăitoare: Desţărarea (cu „deschidere― romanescă, prin gândurile din oglinda 

„retrovizoare―, „paşoptistă―, a eroului central, Alecu / Alexandru Ioan Cuza, polarizate de exilul de mai-

1849, din Iaşi, a celor 13 lideri ai mişcării revoluţionar-burgheze, „hăituiţi― de Agia lui Mihail / 

Mihalache Sturza, născut la Iaşi, în 24 aprilie 1794 – mort în 8 mai 1884, la Paris, fost „rege― / „domn― 

al statului medieval-valah al Moldovei, din aprilie 1834 şi până în iunie 1849: «Cum se învârte roata 

lumii ! Atât de repede încât nu-i mai vezi spiţele. [...] Era pe la începutul anului 1849. Visele îndrăzneţe 

ale căuzaşilor, din rândul cărora făcea parte şi Alecu, sfârşiseră într-un coşmar. Mişcarea celor o mie de la 

Hotelul Central din Iaşi se stinsese ca un foc de paie. Treisprezece dintre animatorii mişcării s-au văzut 

nevoiţi să ia [...] cruntul drum al exilului, al desţărării»; celelalte „secvenţe― de retrovizoare gânduri ţin de 

segmentul temporal în care eroul central, „coborând treptele Palatului Administrativ―, ca «nou pârcălab 

de Galaţi», fixează momentul sosirii în vestitul oraş dunărean a lui Grigore Alexandru Ghica / Grigore 

Ghica al V-lea, «cel din urmă domn al Moldovei» – p. 5 –, născut în Botoşani, în anul 1807 – mort în 24 

august 1857, la Paris, fost  domn al Moldovei în două rânduri: mai 1849 – octombrie 1853 şi octombrie 

1854 – 3 iunie 1856; vestita-i familie boieresc-fanariotă dăduse Valahimii «şapte domni, împreună cu cel 

de faţă» – p. 7; unul „dintre cei şapte―, Grigore Ghica al III-lea, a fost decapitat, la ordinul Porţii de 

Istambul, pentru că „a avut îndrăzneala de a deplânge în mod public― vânzarea nordului Moldovei – 

provincia, adică dacica „ţară de râuri / munţi―, Bucovina, de către Imperiul Otoman, la „un preţ― 

derizoriu, Imperiului Habsburgic; «cel care îi urma pe scaun [lui Mihail / Mihalache Sturza] se afla, iată, 

pe iahtul luxos, care urma să ridice peste două ceasuri ancora şi să se îndrepte, trecând pe una din gurile 

Dunării, spre Galaţi, unde avea să debarce cu numeroasa lui suită, la fel de avidă de tărire şi de bani, ca şi 

cea care fusese nevoită să se retragă...» – p. 6), Priveghiul (cu o „reînviere― a atmosferei de „priveghi-

petrecere― cu cartofori-băutori, adică, în litera romanului, cu «jocul de cărţi, înjurături fără adresă, bârfă 

măruntă [...], ceşti de porţelan, chinezeşti, cu cafea aburindă, stacane din sticlă de Murano, pline cu vin de 

Bordeaux, scrumiere de argint, farfurii întinse, de porţelan franţuzesc, înflorate cu simţ artistic, doldora de 

gustări reci şi calde – totul semăna cu o petrecere deşănţată, nu cu un priveghi...» – p. 16 sq. –, din 

noaptea de 24 august 1857, a morţii lui Grigore Alexandru Ghica şi din ziua / noaptea de 25 august, de 

dinaintea înmormântării sale de la Paris, priveghi la care asistă şi Elena Cuza, cu aproape toate atributele 

„personajului catadioptru / reflector―: «În faţa reşedinţei prinţului, simţi că i se taie picioarele. Cineva 

arborase la poartă tricolorul românesc în bernă. Deci nu putea fi vorba de moartea doamnei Leroi. [...] În 

salonul larg şi luminos, Grigore Alexandru Ghica Vodă repausa pe o canapea Louis XIV. Aşa vroise 

http://ro.wikipedia.org/wiki/24_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1794
http://ro.wikipedia.org/wiki/8_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1884
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aprilie
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distinsa văduvă.» – p. 15 sq.),  În audienţă la Napoleon (unde-i vorba despre celebrul medic militar 

francez stabilit în Valahime, Carol Davilla, ce – acompaniat de Elena Cuza – merge în audienţă la 

Versailles, la Napoleon al III-lea, cel ce „promulgă―, «prin înalt Decret, asimilarea Şcolii [...] de Medicină 

din Bucureşti cu şcolile secundare de medicină şi farmacie din Franţa», p. 28), Din nou acasă (capitol ce 

surprinde pe  Alecu / Alexandru Ioan Cuza, vizitându-şi, pe-o ploaie deasă, casa părintească, unde se mai 

afla doar bătrâna-i mamă, Sultana Cuza, pe care „o dureau grumajii―, tot uitându-se pe «drumul 

Galaţilor», tot sperând să-i vină odorul ca un „ghinerar― «cu galoane-nflorate» – p. 34), Lecţia de 

anatomie (din care aflăm că «lui Alexandru îi făcea o deosebită plăcere să discute cu mama lui chestiuni 

politice; n-a avut parte să pună ţara la cale cu tatăl său; când trăia el, Alexandru era prea tânăr ca să-l 

intereseze asemenea treburi; [...] tâlcul politicii îl deprinsese la Paris; plecase hotărât să se întoarcă medic, 

dar lecţia de anatomie „pe viu― [...] l-a dat gata» – p. 36; fiindcă „lecţia de anatomie― se făcea „în 

realitate―, pe cadavru; şi Alecu „leşină― – ceea ce-l determină să renunţe la Facultatea de Medicină şi să 

urmeze cursurile Facultăţii de Drept), Scara din vis (un vis al mamei, cu un Alecu / Alexandru voinic, ce 

încerca să ajungă la rodul din „creştetul― marelui nuc bătrân de-acasă – Axis Mundi Dac-Vallahorum –, 

înnădind / „unind― scara «de la podul casei» cu «scara de la fânar», urcând şi tot culegând nucile, dar, în 

ultimă instanţă, spre a ajunge la cele din vârf, cere ajutor mamei sale ca să-i aducă şi cea de-a treia scară – 

în sacră simbolistică întru re-Unirea celor trei Principate / State Evmezic-Valahe din Dacia Nord-

Dunăreană, „vis― aproape bimilenar al Pelasgimii > Valahimii din Dacia lui Burebista / Regalian), Voia 

Providenţei (e un capitol al ascensiunii eroului central pe treptele „uneori abrupte―, până-n vârful 

piramidei sociale, graţie vrerii Providenţei: 1. «făcuse politică în ‘48 dintr-o pornire lăuntrică; fusese luat 

de valul revoluţiei»; 2. «întâlnirea cu totul întâmplătoare de la Istambul, a prinţului  Grigore Alexandru 

Ghica, a fost pesemne voia Providenţei; după instalarea în domnie, el i-a trimis mesager în taină cu sfatul 

să se întoarcă discret, fără zarvă, ca să nu atragă atenţia neprietenilor; şi de cum s-a întors, l-a repus 

imediat în drepturi; pentru început, în funcţii modeste şi mai depărtate de cetatea de scaun, ca să nu-l ia la 

ochi prigonitorii săi; după mazilirea domnitorului, Cuza vroise să renunţe la cariera administrativă»; 

despre Grigore Alexandru Ghica, documentele spun că ar fi cumpărat de la „imperiali― tronul Moldovei, 

„pentru a doua oară―, prin octombrie 1854, cu un milion şapte sute cincizeci de mii de galbeni / franci de 

aur; la plecarea ex-„regelui― / domnitorului din portul Galaţi, spre Paris, Grigore Alexandru Ghica a 

predat „în taină― lui Alexandru Ioan Cuza «registrul cu prescripţiile pentru [re-]Unire» – p. 42 sq.; 3. «i-a 

surâs norocul; şi în dragoste, şi în carieră; [...] în numai şase luni, parcursese o carieră strălucită, trecând 

prin toate gradele: de la sublocotenent [...] până la colonel» – p. 44), Balotajul (în „panoul central― al 

acestui capitol, sunt pe cale de „auto-portretizare― două personaje colective în mare înfruntare „electivă―; 

pe de o parte a „baricadei―, Partida Naţională, cu 33 de deputaţi, «al cărei cuvânt de ordine era [re-

]Unirea», şi, de cealaltă parte, Tabăra „Statu-Quo“-ului, alcătuită din 22 deputaţi „oscilând electiv― între 

Mihalache Sturdza ce domnise în Moldova între anii 1834 – 1849, v. supra, fost domnitor ce, «pentru a-şi 

scoate fiul din cursa princiară [...], invocase faptul că beizadea Grigore slujise în armata otomană cu 

numele de Muhlis-Paşa, având gradul de general de divizie» – p. 45), Lovitura de teatru („fixează eroina-

catadioptru―, Elena Cuza, «într-o seară de iarnă, în casele bătrâneşti ale familiei Rossetti Solescu din 

Iaşi»; recent întoarsă din Italia, «cu vaporul şi cu trenul» – pe tot drumul fiind însoţită de imaginea lui 

Garibaldi, „capul politic― din Roma acelei vremi, ce-i atrăsese atenţia, îndeosebi prin aserţiunea «Aveţi, 

sunt sigur, un Garibaldi al dumneavoastră», p. 47 – Elena Cuza se arată mândră de soţul ei, pe care «dorea 

cu ardoare să-l vadă înălţat la rangul de hatman; cu acest gând, pare-se, aprinde «candelabrul cel mare, cu 

12 braţe de argint», pentru fraţii rosetteşti şi pentru invitaţii lor la îmbelşugata cină; discuţiile de la masă 

sunt focalizate «pe un singur subiect [...]: cine urma să fie ales domn?»; Alexandru Ioan Cuza se arată 

plictisit de discuţia despre alegeri şi pleacă la teatru), Maratonul alegerilor (în „panoul central― al acestui 

capitol se află scena electorală valah-moldavă cu o serie de puternice personalităţi politice ale 

anotimpurilor din „ajunul re-Unirii―: Vasile Alecsandri, Al. Beldiman, Lascăr Catargiu, Costache Negri, 

Constantin Hurmuzaki, Mihail Kogălniceanu, Petrache Mavrogheni, Lascăr Rosetti ş. a., între care şi N. 

Pisoschi, cel ce propune ca Alexandru Ioan Cuza să fie Domn), În culmea gloriei (este „capitol de punct 

culminant-romanesc―, „polifocalizat― pe ceremonialul de învestire, pe discursul lui Kogălniceanu la 

înălţarea lui Alexandru Ioan Cuza în „tronul Moldovei lui Ştefan cel Mare―, pe discursul lui Cuza, pe 
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inspectarea cazarmei de la Copou, pe epistola mitropolitului Nifon prin care Al. I. Cuza este anunţat că a 

fost ales şi domn al Munteniei [«Azi, 24 Ianuarie 1859, la şase ore seara, Adunarea Electivă din Valachia, 

procedând conform Constituţiei, a ales pe Alteţa Voastră, în unanimitate, ca Domn», p. 80], fiind invitat 

«să ia guvernarea Ţării», pe sosirea Delegaţiei din Muntenia, «alcătuită din Nicolae Golescu, C. A. 

Rosetti, Ioan Emanoil Florecu, Scarlat Cretzulescu, Barbu Slătineanu şi episcopul de Argeş» – p. 81 –, la 

Cabinetul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza; etc.), Valiza de lemn (e un capitol dedicat pregătirii 

voinicului Vasile Barbălată spre a se înrola în din armata naţională), Marşul forţat (oglindeşte „fuziunea― 

celor două armate ale Principatelor Unite Valahe, Moldova şi Muntenia, într-o singură armată a statului 

modern al României: «Ordinul era limpede. Aveau de străbătut în marş forţat jumătate din Moldova şi un 

sfert din Muntenia», p. 103 sq.), Maiorul de protocol („urmăreşte― inspecţia făcută de Alexandru Ioan 

Cuza, comandantul suprem al armatei României, «în tabăra de la Floreşti-Prahova», în obiectiv fiind 

«unităţile de elită»), Focul din tabără (e „consacrat― stingerii realist-simbolice a unui puternic incendiu la 

tabăra militară din Floreşti-Prahova: «La trei zile după venirea Domnitorului în tabără», când «s-a dat 

alarma; nu alarma de exerciţiu, nici cea de luptă, ci una pentru stingerea incendiilor» – p. 123), Laxativul 

vienez (redă şi „o faţă nastratinească― a medicului Armatei României, francezul Carol Davilla – ce 

convinge Instanţa Bucureşreană de la Tribunalul Mare să-l elibereze din lanţuri pe medicul acuzat pe 

nedrept de malpraxis, Fialla; deputatul Ioan Cantacuzino chemase la moşia-i pe medicul Fialla spre a-i 

trata «de constipaţie cronică» o rudă apropiată; medicul îi prescrie «apă laxativă vieneză»; «la scurt timp 

după ce a băut din laxativ, nepotul de văr de cuscru a dat ochii peste cap»; pentru judecarea medicului 

Fialla este chemat la Tribunal vestitul medic militar, Carol Davilla, şi i se înmânează drept „corp delict― 

«un flacon golit pe jumătate» – p. 139 –, cu apa / laxativul vienez; Davilla examinează „flaconul―, 

«destupă apoi sticluţa», „o duce la nas, inspiră, îşi dă capul pe spate, duce flaconul la gură― «şi cât ai zice 

peşte», „soarbe întregul conţinut―, întorcându-se şi spunând către „onorata instanţă―: «–Apă de Viena, 

domnilor. Apă laxativă. Priviţi la mine, n-am nici pe dracu !»; imediat după judecată, Carol Davilla se 

reîntoarce în Tabăra Militară de la Floreşti-Prahova), Manevră în dublă partidă (îşi îndreaptă 

„obiectivul―, în 22 august 1859, la Floreşti-Prahova, într-adevăr, asupra „manevrelor militare în dublă 

partidă―), În drum la Constantinopol (este capitolul consacrat pregătirii vizitei la Istambul, în capitala 

Imperiului Turc, a „regelui― / „Domnului―  Alexandru Ioan Cuza al României, «în vederea recunoaşterii 

[sale şi a statului României] de către sultanul Abdul Medgid»; „dubla alegere― a lui Al. I. Cuza la 

conducerea Principatelor Valahe, atât în Moldova cât şi în Muntenia, deranjase foarte tare pe imperialii de 

Istambul, pentru că şi aceste „principate― fuseseră câteva secole sub dominaţie otomană» – p. 150; apoi 

„obiectivul romanesc se îndreaptă― asupra călătoriei cu vaporul, de la Galaţi până în Bosfor şi primirii «pe 

care sultanul [Abdul Medgid Han] a făcut-o Domnului Cuza şi suitei sale [...], peste aşteptări» – p. 155), 

Răul de mare („eternizează― mai întâi pe coala de hârtie ca spuma Mării Negre „uimirile― / „reacţiile― 

sergentului Vasile Barbălată, a camaradului său, Mihai Mailat ş. a., la „răul de mare― care i-a încercat «pe 

corveta Balcan», la reîntoarcerea din Imperiul Otoman / Bosfor în România; apoi: vizita la Iaşi a lui 

Alexandru Ioan Cuza, discursul ţinut de Domnul României în faţa Adunării Guvernanţilor Moldovei etc.), 

Dragoste la prima vedere (relevă: profunda „iubire la prima vedere― a medicului colonel, Caroll Davilla, 

faţă de tânăra Ana / Anica Racoviţă, nepoata prietenilor săi, fraţii Golescu; acceptarea de către Davilla, în 

vârstă de 33 de ani, a provocării la duel a unui locotenent, Apostolescu, în etate de 22 de ani, «un snob, un 

înfumurat; în loc să-i păstreze recunoştinţă pentru faptul că l-a tratat fără cusur, şi încă de-o boală 

lumească, o boală care nu face cinste nici măcar unui cavaler, darămite unui tânăr însurăţel, se apucase să 

curteze surorile de caritate; doar a încercat să-i atragă atenţia, că ţâfnosului pacient i-a sărit ţandăra.» – p. 

172; pregătirea pentru duel a lui Davilla, luând în taină „lecţii de tras cu pistolul―; şi testamentul vestitului 

medic de dinainte de a se angaja într-un „secret duel al onoarei―), Duelul (priveşte „disputa de moarte―: 

Davilla – Apostolescu; «duelul a fost adjudecat» de Carol Davilla), Atentatul (se referă, între altele, la 

„moartea năpraznică―, „la împuşcarea în cap― a primului-ministru» al României, Barbu Catargiu, la 8 

iunie 1862), Lovitura de palat (acest capitol de „accelerare spre deznodământ― reflectă „zâzania dintre 

regele / Domnul României, Alexandru Ioan Cuza şi Guvern―, din cauza «Proiectului Legii rurale depus pe 

banca Parlamentului în primăvara lui ‘64» – p. 197 –, când «Mihail Kogălniceanu aruncă Decretul de 

Dizolvare pe masa preşedintelui Adunării Deputaţilor şi strigă cât îl ţinură puterile: „Domnilor, Adunarea 
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e dizolvată!―» – p. 199), Plebiscitul (arată o „stare de spirit― a voinţei Valahimii din tânăra Românie de 

după „dizolvarea Adunării Parlamentului―; rezultatele „plebiscitului― sunt în favoarea Domnului 

României, Alexandru Ioan Cuza, anunţate sărbătoresc-naţional la Mitropolie, «spre sfârşitul zilei de 10 

mai ‘64» – p. 204), Singurătatea tronului (rămâne capitolul „însingurării lui Cuza― mai ales, prin faptul 

că, «la 26 ianuarie 1865, Kogălniceanu îşi prezintă demisia», p. 212), Băi de plante (e un capitol în care 

se relevă faptul că, „profitându-se de plecarea „regelui― / Domnului României pentru nişte băi de plante―, 

politicienii opoziţiei „reduse la tăcere―, „spionii sub acoperire―, ziariştii, negustorii şi alte categorii sociale 

„îşi fac de cap―; «primăria Bucureştilor interzisese tejghetarilor să-şi mai vândă produsele pe motive de 

sistematizare; ca răspuns la măsura autorităţilor, sute de comersanţi au luat cu asalt primăria, au spart 

uşile şi ferestrele şi au aruncat toată hârţogăria [ ...] în Dâmboviţa; generalul Emanoil Florescu n-a găsit 

altceva mai bun de făcut decât să ordone fără crâcnire armatei să tragă în mulţime» – p. 213), Partida de 

pocher (în „limitele verosimilului―, înfăţişează eroul central jucând „un pătimaş-strategic pocher― cu 

«grupul statuar» de cartofori „solemn-înconjurători―, în vreme ce, prin ferestrele „încăperii cu mese 

pentru jocuri de cărţi―, se aud împuşcături, mişcări „de gărzi―, de „brigăzi ale trădării― etc.), Ultima 

noapte de dragoste (este „capitolul de deznodământ― dedicat „ultimei nopţi de iubire― dintre Alexandru 

Ioan Cuza şi prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici, noapte în care «căpitanul Costiescu» şi un grup «de 

şase sau şapte bărbaţi în uniformă», „înarmaţi până-n dinţi―, la 23 februarie 1866, dau buzna în dormitorul 

din Palatul Domnesc, obligând pe Alexandru Ioan Cuza să semneze actul abdicării) şi Ieşirea de serviciu 

(fireşte, capitol „de închidere romanescă―, relevând „un prizonier―, Alexandru Ioan Cuza, scos din Palatul 

Domnesc pe uşa „amploiaţilor mărunţi şi a slugilor―, urcat apoi într-o berlină şi trimis în exil, chiar din 

statul modern întemeiat de el, România, după cum încă se mai ştie, în Heidelberg-Germania, unde şi-a 

aflat obştescul sfârşit la 15 mai 1873).  

În „tipologia― clasic-veridică din Descăunarea, de Vasile Moldovan, se disting atât personaje 

construite „filimoneşte― (ca, de exemplu, nu noua „Veneră orientală―, cum ar fi zis, mai mult ca sigur, 

Nicolae Filimon, ci zeiţa-Afrodită / zeiţa-Venus de Bucureşti, ultima iubită a lui Alecu, prinţesa Maria 

Catargiu-Obrenovici, ori „tânâr-electrizanta― Ana Racoviţă, adică „Anica doctorului Davilla― ş. a.), dar şi 

în umbra de fidelitate a istoriei Valahimii (îndeosebi, cele „cu centrul constructiv-gravitaţional aflat sub 

celebre discursuri, ca, de pildă, eroul central, Alecu / Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile 

Alecsandri ş. a.), cât şi câteva „personaje-crochiuri― în manieră călinesciană (ca „parizianca― doamnă 

Leroi, o «mahalagioacă sadea» ş. a.).  

Tipologic, „ex-regele“ / „ex-domnitorul“ valah, Grigore Alexandru Ghica, adică Grigore al V-

lea Ghica (despre care istoria spune că, atât cât a ocupat tronul Moldovei, a convins că-i un adept al 

principiilor naţional-valahe, a încurajat cultura valahă, tipărind la Iaşi, în 1853, Hronica Românilor şi a 

mai multor neamuri, de Gheorghe Şincai, a dat prima lege a jandarmeriei valahe, a pregătit calea re-

Unirii Valahimii din cele două principate ale Daciei Nord-Dunărene etc.), în ciuda faptului că, în 

„economia― romanului Descăunarea, de Vasile Moldovan, este un „personaj episodic―, un „sinucigaş― ce, 

între limitele-i tragic-existenţial-pariziene suportate mai bine de un deceniu («...fostul domnitor bătea în 

zadar drumurile Parisului: când la ambasadorul englez, când la consulul prusac, când la ambasadorul rus, 

când la cel austriac; doar va pune vreunul o vorbă bună pe lângă împărat ca să-l primească în audienţă: 

„Vreau să intervin pentru poporul meu, a cărui soartă ingrată se găseşte în mâinile marilor puteri...!―», p. 

13) – spre „a se elibera― demn din „labirintul― celor trei imperii – recurge la „soluţia ultimă―, aceea de a-

şi trage o „rafală de gloanţe în cap―, cu carabina din „panoplia-i regală―, împroşcându-şi «creierii 

domneşti» (p. 20) pe pereţii încăperii palatului său, aflat «nu departe de Paris», desigur, rămâne pentru 

Alexandru Ioan Cuza, poate, cel mai important purtător de peceţi providenţiale (supra).  

Tipologic, văduvă îndurerată este doamna Leroi, „soţia de Paris― pentru cei unsprezece ani ce-i 

mai avea de trăit „prinţul― / „ex-domnitorul― valah,  Grigore Alexandru Ghica; doamna Leroi îi 

„cenzurează― soţului-prinţ «relaţiile cu conaţionalii săi; castelul ce-l deţinea prinţul, nu departe de Paris, 

fusese trecut pe numele ei; însuşi titlul proprietăţii se schimbase din Medin în Leroi» (p. 13); numai 

pentru atât nu poate fi considerată (după o modă ajunsă în ultimul deceniu şi pe la noi) drept exponent 

feminin al vânătorii „dianice“ de prinţi; însă– după cum ne încredinţează vocea auctorială dinspre un 

personaj aproape „reflector― / „catadioptru―, Elena Rosetti / Cuza, cunoscătoare de seamă a lumii din 
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palatele de pe lângă vestita catedrală Notre Dame –  doamna Leroi «avea renumele de mahalagioaică 

sadea» (ibid.).  

Tipologic, emigrantul împământenit / căpătuit în Valahime este cel ce ajnge strălucitul medic-

şef al „armatei lui Cuza―, Carol Davilla, bine individualizat, chiar de la intrarea-i în „vizorul romanesc 

vasilemoldovanian―, dinspre personajul catadiopru, Elena Cuza, încă din capitolul al III-lea, În audienţă 

la Napoleon, ca personaj înzestrat nu numai cu «lungi favoriţi [...ce „se mişcă―] spasmodic» (p. 23), ci şi 

cu o excepţional-categorică ştiinţă de a-şi atinge ţintele / obiectivele dinspre vârful piramidelor sociale 

(obţinând „decretul lui Napoleon al III-lea― prin care Şcoala de Medicină din Bucureşti este recunoscută a 

fi de acelaşi rang cu cele franceze, din domeniu).  

În ochii „rosetteşti― ai Elenei Cuza, «potoliţi, inexpresivi, aidoma unor cărbuni stinşi», dar, 

câteodată, şi cu priviri oţelit-de-strălucitoare (ca atunci când Davilla îi vorbeşte „frumoasei doamne― 

valahe, Elena, nu despre „obsesia-i de a nu putea să aibă copii cu Alecu / Alexandru―, ori despre 

„tratamentul parizian de fertilizare ce durează câteva luni―, ci despre posibila înălţare a lui Cuza până în 

vârful piramidei sociale, ca „rege― / Domn, în locul lui Grigore al V-lea Ghica), Carol Davilla este 

«doctorul chipeş, dar cam încrezut, prea plin de sine, ca o halbă de bere peste marginile căreia se revarsă 

spuma» (p. 24; bună, plasticizant-revelatorie comparaţia aceasta, dar nu dinspre Doamna Elena, ci dinspre 

vocea auctorială). Personajul mai este înzestrat cu aleasă „înţelepciune balcanic-nastratinească― şi cu mult 

umor curajos (ca la Tribunalul Mare din Bucureşti, când îşi salvează un coleg de breaslă acuzat pe nedrept 

de malpraxis cu laxativa „Apă de Viena―, supra), cu demnitate, cu înalt spirit justiţiar, cu onoare 

cavalerească, mergând până la duelare (cu locotenentul tânăr şi afemeiat, Apostolescu), cu ars amandi „la 

prima vedere― (cu electrizantă iubire pentru tânăra valahă, Ana / Anica Racoviţă, nepoata de 19 ani a 

prietenilor lui, fraţii Golescu), cu aleasă grijă pentru „tot ceea ce lasă în urmă― (acţionând chiar cu o 

„mioritic-testamentară― urgenţă copleşitoare / generoasă, înainte de data stabilită pentru duel) etc.  

 

   
 

Prima Doamnă a Valahimii, Elena Cuza  

(1825, iunie, 17 – 2 aprilie 1909).  

 

Tipologic, prima Doamnă a Valahimii din România se relevă – „de la începutul şi până la 

sfârşitul romanesc― – Elena Rosetti / Cuza, despre care „istoriile veridice― (reflectate şi în romanul lui 

Vasile Moldovan) certifică faptul că avea o profund-aleasă educaţie valaho-germano-franceză, specifică 

boierescului neam-Rosetti, înrudit cu alte neamuri din care s-au ridicat „regi― / „domni― („voievozi― / 

„domnitori―) ai Valahimii: neamul-Balş, neamul Cantacuzinilor, neamul Catargiu, neamul Sturzeştilor 

etc., că, încă din ajunul revoluţiilor burghezo-democratic-valahe, mai exact spus, „din anul 1846, l-a 

întâlnit pe Alecu / Alexandru Ioan Cuza, s-a îndrăgostit de el şi s-a căsătorit cu acesta―, că „mariajul celor 

doi a fost umbrit de sterpia Elenei ce n-a putut oferi un urmaş distinsului ei soţ―, ceea ce n-a împiedicat-o 

a-şi arăta un bogat suflet matern, revărsat asupra celor doi fii ai amantei-prinţese Maria Catargiu-

Obrenovici, ambii fii, „rod al iubirii înfocate dintre Maria şi Alexandru Ioan Cuza― etc.   
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În economia epică din Descăunarea, de Vasile Moldovan, Elena Rosetti / Cuza dă impresia că are 

„statut de personaj-catadioptru―, adică de „personaj reflector―. În general, este nobil-distinsă, inteligentă, 

cu ambiţii bine temperate, ştie «să se facă plăcută celor din preajma sa» (p. 24), ori să câştige multe inimi, 

cunoaşte bine ritualurile arhaic-valahe (nerespectate întrutotul la priveghiul parizian al ex-domnitorului 

valah Grigore al V-lea Ghica, fapt ce o face nu neapărat să fie «ca o viperă gata de atac» – p. 24 –, ci să 

atragă pertinent atenţia, atât văduvei, doamna Leroi, ce s-arată «indiferentă [şi dând] din umeri», cât şi 

„feciorului de casă― îmbrăcat necorespunzător: «Suntem la priveghi, nu la petrecere !! E o blasfemie ce 

faci dumneata !!!», p. 17); are sănătoase vederi politic-reunioniste pentru principatele valahe din Dacia; 

ştie să-şi atingă obiectivele / ţintele călătoriilor sale prin Europa Occidentală (ca în Italia, de pildă, unde, 

după ce vizitează «pas cu pas, însorita ţară», ţine «cu tot dinadinsul să-l vadă pe Garibaldi», deoarece are 

«ceea ce în epocă se numeşte cap politic»; cu prilejul întrevederii cu marele carbonar, Elena Rosetti – i 

«se prezentase cu numele de fată, [că] era de sorgine peninsulară» – are revelaţia unui astfel de 

revoluţionar-cap-unionist-valah; Garibaldi o îndeamnă să se reîntoarcă în Ţară, la Iaşi, spre a descoperi 

[fireşte, în Alecu / Alexandru Ioan Cuza] «un Garibaldi român», p. 48); atât la Iaşi cât şi în Bucureşti, 

prima Doamnă a Principatelor Valahe Reunite sub numele de România îşi îndeplineşte «cu sârg 

îndatoririle plăcute, dar nu puţine şi adesea obositoare» (p. 100).          

 

 
 

Prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici 

(Iaşi, 1835 – 16 iulie 1876, Dresda) 

 

Parcă în „descendenţă tipologic-filimonescă―, veridică, în curs de „clasicizare―, apare şi în 

romanul Descăunarea, de Vasile Moldovan, după cum s-a mai spus (supra), nu o nouă „oriental-Vineră―, 

ci o zeiţă-Afrodită / zeiţă-Venus de Bucureşti, „prinţesa valahă“ Maria Catargiu – ce, prin căsătorie  

cu un prinţ sârb, Mihail Obrenovici, devine Maria Catargiu-Obrenovici („rodul― acestei căsătorii, 

Milan Obrenovici, se naşte la Mărăşeşti, în 22 august 1854; a fost domnitor / rege al Serbiei între anii 

1868 şi 1886; se stinge din viaţă la 11 februarie 1901, la Viena.). 

Vestit-ultima iubită a „regelui― / Domnului Valahimii, prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici este 

„singura femeie în prezenţa căreia Alexandru Ioan Cuza se simte el însuşi― [...]; are «trupul dumnezeiesc» 

(p. 242) în «forme mlădii şi gesturi molcome», măsurat de Alecu / Alexandru «cu buzele» şi „frământat 

cu palmele―, încât «îl ştia pe de rost; [...] părea al unei păpuşi...» (p 234); prinţesa Maria Catargiu-

Obrenovici, «gustând din mărul oprit, îi dăruise Domnului doi fii şi, odată cu ei, fericirea şi grijile care 

umplu viaţa oricărui bărbat adevărat» (p. 242).  
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Alexandru Ioan Cuza 
(„rege― / Domn al României: 24 ianuarie 1859 şi 23 februarie 1866).  

 

Regele / Domnul providenţial al Valahimii este Alexandru Ioan Cuza, eroul din panoul 

central: tânăr / student valah la Paris, „ultrasensibil― la Lecţia de anatomie, abandonează „la timp― 

Facultatea de Medicină şi urmează cursurile Facultăţii de Drept, descoperindu-şi vocaţia politică, 

rafinându-şi „zestrea ereditară― în cercurile revoluţionar-paşoptist-franceze; demn, impunător, strateg, 

neînfricat cavaler, diplomat, charismatic, locuit de modestie şi de prudenţă, mai totdeauna, ştie să-şi 

atragă sprijinul / prietenia persoanelor politice / culturale influente (de la Grigore al V-lea Ghica şi Vasile 

Alecsandri, până la sultanul de Constantinopol > Istambul, Abdul Medgid), ori să-şi aleagă / cultive suita 

de elită camaraderească, „netrădătoare―, pe drumul regal / domnesc de pe Golgota Valahimii (Mihail 

Kogălniceanu, Rosetteştii ş. a.); este însoţit / binecuvântat de Providenţă, de Fortuna, atât în realizarea 

celei de-a VIII-a re-Uniri a Principatelor evmezic-Valahe, Moldova şi Muntenia, în statul modern al 

României, cât şi pe-o bună parte a duratei şederii sale în tronul de Bucureşti al Valahimii (după cum 

suntem încredinţaţi şi de romancier: «Între timp i-a surâs norocul. Şi în dragoste, şi în carieră. Tânăra 

soţie a unui bătrân caimacan l-a ajutat să urce în galop treptele ierarhiei militare. Reintegrat la 16 martie 

1858 în armată ca sublocotenent, ataşat Statului Major, cinci săptămâni mai târziu, la 24 aprilie, era 

avansat din înaltă poruncă la gradul de locotenent. Peste numai patru zile, frumoasa care i-a adus ofisul de 

înaintare la gradul următor, îi pusese cu mâinile ei suave tresele de căpitan. A trei zi de Armindeni, 

aceeaşi frumoasă doamnă îi schimba epoleţii. Alexandru intra în corpul ofiţerilor superiori. rămâne un 

mister ce s-a întâmplat la Ministerul de Rezbel, însă la 20 august ale aceluiaşi an fu înălţat la gradul de 

colonel de lăncieri. Astfel, în numai şase luni, parcurse o carieră strălucită, trecând prin toate gradele: de 

la sublocotenent, grad ce-l deţinuse, ca rezervist, aproape 20 de ani, până la colonel» – p. 44).  

Pentru „regele― / „Domnul― României, Alexandru Ioan Cuza, „grijile― Ţării / Poporului său Valah 

au stat mai totdeauna înaintea „grijilor― de Casă Domnească, Rosettesc-Boierească; este, mai mult ca 

sigur, cel mai iubit „rege― / „Domn― al Pelasgimii > Valahimii din toate „istoriile―: «Cuza se plimbă 

călare, fără pază, pe străzile Capitalei, nu doar pe bulevardele din centru, ci şi pe uliţele din mahalale» (p. 

202); este locuit de un înalt spirit justiţiar, mergând până la „prudenţa― / „imprudenţa― unei graţieri a 

politicienilor „lideri de rebeliuni― de dincoace de Plebiscitul din 10 mai 1864, de dincoace de 

„însingurarea tronului― şi de „băile-i de plante“: «Cum ajunse în Capitală, după ce se sfătui cu miniştrii 

săi, Domnul îi graţie pe toţi cei arestaţi din motive politice...» (p. 215). 

Lucrarea malefică a politicilor duşmani-de-moarte ai „celui mai iubit― dintre „regii― / Domnii 

Valahimii în instituţiile prim-statului „rapid― modernizat „europeneşte―, dar şi în cancelariile Europei 

Occidentale, mai exact-istoriceşte spus, „lucrarea Monstruoasei Coaliţii― („lucrare― dirijată / asistată din 

capitalele imperiilor de-atunci: Viena, Moscova, Istambul), dar şi „lucrarea― permanentă a spionilor şi 

„scursorilor― din cele trei imperii („bine mascaţi sub nume― ca, de pildă, Valentineanu ş. a.) în cea mai 

importantă capitală de la Dunărea de Jos, Bucureşti, promovarea în posturi-cheie a unor „vechi imperiali―, 

trădători „specialişti― ai Poporului Valah Nord-Dunărean, acceptarea unor străini ca „Bailot de Beyne, 

Cezar Librecht, Nicolae Pisoschi― ş. a., „cartofori-de-gardă-domnească―, ori „militari-necartofori―, uşor 

de corupt, „jur-împrejuru-i―, chiar „între oamenii săi de încredere―, bazându-se numai „pe cuvânt de-
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onoare―, nu şi pe temeinică informare „de dosar― – greşeală făcută şi de înaintaşul său, Mihai Viteazul, 

făuritorul celei de-a şaptea re-Uniri a trei Principate Valahe din Dacia Nord-Dunăreană, în orizontul 

anului 1600 – au dus şi la „căderea― / „abdicarea― lui Alexandru Ioan Cuza din tronul României, în 11 / 

23 februarie 1866, „la ora 4 dimineaţa―, când „l-au luat prizonier―, din dormitor, de lângă iubita-i, 

prinţesa Maria Catargiu-Obreovici, şi l-au scos din Palatul Domnesc―, nu pe „intrarea principală―, ci prin 

„ieşirea de serviciu―: «„Este ieşirea de serviciu―, îl lămuri şeful escortei, căpitanul Costiescu. „Pe aici 

intră numai amploiaţii mărunţi şi slugile... Şi ies oameni ca dumneata.― Arestatul se abţinu să răspundă. 

[...] După intrarea prizonierului în cupeu, căpitanul Costiescu urcă pe capră şi porunci scurt: „Mână birjar 

...!―» (p. 245); de la Palatul Domnesc din Bucureşti, escorta îl duce pe Alexandru Ioan Cuza în tabăra 

militară de la Floreşti-Prahova: «Intrând în cancelaria companiei de grăniceri, Cuza se opri în faţă unui 

tablou masiv. „Tăierea capului lui Mihai Viteazul―, simţi nevoia să explice caporalul Talpă. „Văd şi eu―, 

spuse Cuza. Şi adăugă, în timp ce contempla tabloul, adresându-se tuturor: „Vedeţi cum a fost trădat acest 

brav domnitor? Aşa am fost trădat şi eu. Doar că eu mă aflu încă în viaţă.» (p. 251); primindu-şi „ultimul 

paşaport― în cancelaria companiei de grăniceri a tabărei militare de la Floreşti-Prahova, este dus la graniţa 

României: «În urma trăsurii, bariera căzu ca o ghilotină» (p. 252). 

Romanul istoric, Descăunarea (2014), de Vasile Moldovan, este o realizare de marcă a literaturii 

noastre din primul sfert de secol de la Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, prim-sfert de 

secol în care istoria Daciei-de-România a cam fost uitată şi există pericolul repetării acesteia ca pe 

segmentele ei cele mai sângeroase, prim-sfert de veac în care „globalizarea― – prin neostalinişti / 

neopaukerişti – şi-a arătat lucrarea malefică, haotizând toate sistemele de fundament social – învăţământ, 

sănătate, economie / resurse etc. –, prin metode / mijloace mai diabolice decât cele staliniste / paukeriste 

din epoca proletcultismului comunist. E vreme / semn ca istoria Daciei / României să fie modern-de-bine 

cultivată în învăţământul nostru de toate gradele, făurind (prin grija ministerelor culturii şi 

învăţământului, conduse de cei mai capabili specialişti în aceste două domenii, nu de miniştri-veterinari, 

actori etc., „instalaţi în frunte, pe criterii politice―), poate, şi o indiscutabilă / incontestabil-europeană 

Şcoală Cinematografică Valahă, chiar luând „model de şcoală― de la sud-coreeni, ori de la turcii de astăzi, 

care şi-au turnat istoria popoarelor pe care le reprezintă în lume, mai toată, în filme de cea mai înaltă 

valoare / competiţie, cu benefic-planetar circuit.  

                  (Penultima cronică de carte beletristică, 26 – 30 florar, 2014, tot de la Piramida Extraplată...) 

____________________ 

* Vasile Moldovan, Descăunarea, roman, Bucureşti, Editura Societăţii Scriitorilor Români (ISBN 978–

606–8412–12–2), 2014 (pagini A-5: 256). 

*** 

CEL CARE ŞI-A ASUMAT SINGURĂTATEA PISCULUI ARHEIC : 

„TETRADELE”
24

, de PETRU SOLONARU 

Cartea lui PETRU SOLONARU, Tetradele
25

, este un bastion singuratic 

(doar foarte departe, în zare, se mai văd unul sau două turnuri...), în Poezia 

(sau „poesia‖, cum doreşte autorul a scrie) românească de azi – dar şi a lumii 

artistice contemporane, în general. Poezia sa este una profund iniţiatică, 

alchimică, de exorcizare gnostică a Morţii (prin asumare!) - Moartea ca 

                                                           
24 -Petru Solonaru, Tetradele, Editura Contact internaţional, Iaşi, 2013. 
25 -LITERA DALETH: CUATERNARUL/CVADRATURA, Numărul Cercului Perfect, Crucea Filosofică, Focul Elementar al 

Înţelepţilor.  

...Este în cartea lui PETRU SOLONARU ceva din perfecţiunea tragică şi demiurgică (EGAL!) a Luceafărului eminescian: 

Adeverirea lui 2 (diada) de către trei (triada) se face prin intermediul stabilităţii nevăzute: cuplul nu poate fi co-axial, deci 

resacralizat, cu Hyperion, dacă Hyperion nu ar fi El Însuşi, înafară de Sinele activ şi înăuntrul Sinelui Absolut: Marele şi Ocultul 

Proiectant-Arhitect, Demiurgos. În mod subtil, s-a ajuns la TETRADĂ (două cupluri, unul vizibil şi unul ocult, coaxiale): 

TETRAS-AŞEZAREA (HEFRáS), adică ceva stabil şi persistent (hedraís kai mónimos); patrulaterul sacru, SPIRALA CA 

PATRULATER SACRU; dinamica spiralei sacre, în care diadele (se)nasc reciproc: stabilitatea se obţine, paradoxal, prin 

veşnica revenire asupra Genezei. 
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unealtă fundamentală a Marelui Iluzionist, din universul vizibil, aflat sub blestemul-iluzie al 

BINARULUI (Hieroglifa PAPESEI, Unitatea multiplicată prin ea însăşi)/a Binarităţii a Orice 

(„Vremea androgină, cu-a-nvăţa murind,/adevăruri, două-în pustnicul fiind‖ – cf. Se învaţă 

moartea..., p. 16), deci, spune Sofistul Cosmic, şi al Ne-Fiinţei... (explicit: „Aurul alchimic într-un sterp 

cuibar/şi-a ascuns dispreţul: negru, alb, aprins‖ – cf. Se învaţă moartea, p. 16). De o spiritualitate atât 

de rarefiat-înaltă (creată întru obsesie iluminată şi, totodată, tortură/blestem a/l visului 

primordiilor/arheilor/entelehiilor!), atât de perfect-cristalică în formă, încât doar iniţiaţii vor vrea s-o 

citească, pentru că numai ei o pot înţelelege – şi numai ei se vor simţi mai puţin vinovaţi, faţă de limbă şi 

lege divină, pentru a îndrăzni să deschidă cartea lui PETRU SOLONARU, cu aplecare, râvnă şi folos, 

spre desluşirea de sine autentic terestru şi de bănuit Supra-Sine celest (Sinea noiciană!), ascuns sub 

rigoarea normelor de Duh şi a marilor arcane din calea transcenderii. ION BARBU ar putea, singurul, să-

şi revendice „isprava/isprăvirea‖, de tip demiurgic, a acestei „poesii‖, în care LOGOS-ul se auto-creează 

şi se auto-răsfaţă – şi-ar revendica străvezimea şi, mai cu seamă, plodirea/plodul acesta („Un ou cu 

plod‖) - „De foarte sus/Din polul plus/De unde glodul/Pământurilor n-a ajuns‖  - dar în care roade 

―acel galben icusar, Ceasornic fără minutar/Ce singur scrie când să moară/Şi ou şi lume. Te-

înfioară/De ceasul, galben necesar...” (cf. PETRU SOLONARU: ―Cel de nu anină în ispravă 

plod,/recuzându-şi pofte ce îl nasc şi-l rod‖ – Sapientul, p. 23). 

În Prefaţa cărţii: Cele patru lumi ale poesiei (care nu putea fi scrisă decât de un alt iniţiat, pe măsura 

Poetului PETRU SOLONARU: LIVIU PENDEFUNDA) se spune, pe drept cuvânt: „A existat 

permanent nevoia, mai ales pentru profani, de o mediere, aşa cum întreaga lume este la îndemâna 

moderării şi modulării universale. Petru Solonaru este un astfel de mesager, cărturar prin excelenţă, 

filosofia sa nefiind cu nimic mai presus, dar nici mai prejos, de a celor ce călătoresc în Olimp, prin 

Parnas, cu şanse reale de a bea cupa oferită de zei‖. 

Aşa este, doar că Poetul-Mediator PETRU SOLONARU nu prea mai are, în faţă, ambii termeni ai 

serenissimei medieri a Poetului/Vizionarului: lumea umano-terestră a ales să ţină capul în/sub borboros  - 

„uitând‖ sfidător (de fapt, pe sine se sfidează!), cu ostentaţie neghioabă, să mai privească, dincolo de mâl, 

înspre eter/aitheros-ul anticilor înţelepţi. Încăpăţânat înţepenit în Elada arhaic-iluminată pytagoreico-

socratic, PETRU SOLONARU a stabilit, cu de la sine putere, nişte standarde filosofice şi de exprimare 

sofianică atât de ameţitoare (pentru bieţii năuci ai lui Kali Yuga), încât, spre profundul nostru regret, 

trebuie să spunem că va fi cam singur, atunci când „va bea cupa oferită de zei‖. Extrem de rar ne-a fost 

dat să vedem o mai fanatică încrâncenare intelectuală, o mai extatică credinţă în lumina transcendentului 

– o lumină cu irizaţii care se opresc, cumva, în umanitate, nu mult după Evul Mediu. O astfel de atitudine 

de Duh, într-o lume cum este cea contemporană, desincronizată grav, în raport cu divinul, arheii şi 

extazele – te duce, automat, la necesitatea asumării unei enorme singurătăţi, de pisc spiritual  - asumare a 

unei arii enorme de vacuum intelectiv şi ontico-gnoseologic, jur-prejurul luminii tale războinice, întru 

Ideea Absolută şi Muzica Sferelor.  

Această carte de excepţie a Poeziei române contemporane conţine 70 de poeme. Evident, numărul lor este 

stabilit la modul sacral-sacerdotal, unind, alchimic, dar nu şi realistic, Cerul-TREI cu Pământul-

PATRU, întru o „PACE PARADOXALĂ”, ACEEA A FACERII/REFACERII/TRANSFIGURĂRII  

CONTINUE (Septenarul Sacru, sub Hieroglifa ÎNVINGĂTORULUI) - pe care a „ratat-o‖, temporar 

şi în aparenţă, până şi Dumnezeu-Hristos. Există, în cuprinsul paginilor cărţii, loc şi pentru TREI 

reproduceri picturale (lucrări ale lui ELLENY PENDEFUNDA) – care şi prin conţinutul lor hieratic, dar 

şi prin postarea lor strategică, în cadrul volumului, sugerează gândul ascuns al Poetului de a decide, EL 

ÎNSUŞI, Victoria Celestului şi auto-extracţia/auto-aspirarea borboros-ului din lume ( sub hieroglifa: 

TREI/LITERAGHIMEL – MAMA GENERATOARE-GENERAREA, Primul Mare Număr Sacru, 

Triunghiul lui Iehovah, Mercurul Înţelepţilor).  Poate şi o imergentă secţionare structurală a cărţii – înspre 

aceleaşi semnificaţii transcense şi îmbieri (din păcate, infertile pentru noi, din pricini de catastrofală şi 

neasumată/neconştientizată, de către noi, decădere de Duh), înspre „cupa extatică a zeilor‖. 

OMUL lui PETRU SOLONARU este (cu toate păcatele sale apocaliptice!) singura fiinţă intuitivă de 

mister, din Creaţie – deci, intuitivă şi în adoraţie iubitoare, aşteptător-„obârşiară‖ („nostalgică după 

Paradis‖, ar zice Crainic...) de Creator, adică de Supra-Eu/viziune revelatoare de Supra-Eu: „numai 
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omul, intuind mister,/demn de adorare-i ca un zeu presus (...)/Să contemple cerul în rugăciunar/e ursit 

iubirii ce aievea l-ar/ţese diademei celui Arhitect/oglindire sineşi, iar spre lume-altar‖- cf. Omul, p. 5. 

OMENIREA, deci, ca „pregustare‖ a Supra-Eului, se situează între parte-handicap tragic şi vis de 

întreg  - între LUMINĂ/ILUMINARE şi OCOL ISTORIC, între frământare-fără-de-saţ şi dor de 

pace/împăcare întru sine, între clipă şi nostalgia obsesivă de miraj (până întruchiparea paradoxală!) al 

veciei: „Minţile-omenirii luminate-apar/însă numai parte-s a primi drept har/cel puhoi de raze fără-

întunecimi.../Multe s-or întoarce la obârşiar (n.n.: forma „obârşiar‖ are într-însa nu doar 

izvorul/izvorârea geografic-celestă, ci şi pedagogia veşniciei: conţine, în rezonanţa sa de nou-născut al 

LIMBII ROMÂNE, şi cuvântul „abecedar‖! – la fel stând lucrurile şi cu „rugăciunar‖: Demiurgul este, 

în primul rând, Învăţător-de[întru]-Demiurgie, pentru un ADAM PROIECTIV, care, se zice, a fost 

pus, în Paradis,  SĂ NUMEASCĂ, adică să se antreneze, întru EFICIENŢĂ/EFECTIVITATE-

Alchimie/REGALA ARTĂ,  pentru substituirea, temporară sau cvasi-identitar-divină, a Demiurgului şi a 

formelor infinite ale demiurgiei Sale!)//ca pierdute pururi întru ţărm ce nu-i‖ – cf. Lumea ce visează, p. 

30. 

Pentru un demiurg, se pune problema de facere/refacere/modelare a LOGOS-ului, după nevoile Sale de 

construcţie. Apar creaţii ad-hoc (nu doar morfologice, ci, în primul rând sintactice, fireşte, de vreme ce 

Demiurgul este, în primul rând, ALCĂTUITORUL! – proiectiv şi efectiv, deodată: dar exemple nu 

putem da de sintaxă solonariană, pentru că ar trebui să cităm întreg volumul!!!), pentru luminarea din 

adâncul statuar al stâncii amorfe – de felul celor amintite, dar şi altele, adevărate noi sinteze alchimico-

demiurgice: „apărunt‖ (n.n.: apărut+cărunt-la-modul-zeiesc, adică apărzt dintru/întru vecie înţeleaptă-

drept echilibrată!), „pendular‖, „întălmut‖ (n.n.: întâlnit întru muţenia sacră, de tălmăcit, întru nevedere-

negrăire!), „arheian‖, „rugăciunar‖ , „sfietor‖,  „obârşiar‖, „orând‖ (n.n.: şi „ordine‖, şi 

„rânduială‖/‖rând‖/‖generare-generaţie-autogenerare – dar, cine ştie, poate şi „arendare‖ iniţiatică a 

Cosmosului-Forţă/Înaltă Ştiinţă-de/întru-Creaţie, către Om...?!) etc. Clisa dură a cuvintelor se 

transfigurează, prin Demiurgia Poetului, în Ceara Iluminatoare – întru Lumânare şi Paradis, EGAL! Nu 

degeaba PETRU SOLONARU nu rămâne doar la nivelul sanscrito-eminescianului „ta twam asi, tat 

aham asmi‖: „Spre neasemuitul nineni şi nimic/fac asemănarea sinei: <<Eu sunt tu...>>‖ – cf. Eu sunt 

Tu..., p. 28 – , ci-L numeşte pe Demiurgul (situat, din punctul de vedere al evaluării damnat-umane, 

androginic-binariste - la crucea dintre „sacru şi zadar‖ - cf. Făclierul, p. 31) nu numai „Făclier‖-

ILUMINATOR ŞI INCEDIATOR AL CICLURILOR COSMICE/MANVANTARELOR
26

  

                                                           
26 -„În teoria hindusã a ciclurilor cosmice, se numeste Kalpa dezvoltarea totalã a unei lumi, a unei stãri sau a unui grad al 

Existentei universale. FIECARE SUBDIVIZIUNE A UNUI KALPA POARTÃ NUMELE DE MANVANTARA. Fiecare 

Manvantara este o erã a lui Manu. Fiecare Kalpa conţine 15 Manvantara. Suntem în al şaptelea Manvantara al acestui 

Kalpa. Ideea de a considera istoria oamenilor ca fiind izolatã de restul manifestãrii este în exclusivitate o istorie modernã şi, 

categoric, opusã tuturor tradiţiilor, care afirmã, dimpotrivã, cã existã o corelaţie necesarã şi constantã, între planul cosmic şi 

planul uman. 

Fiecare Manvantara este împãrţit în patru Yuga (Krita-Yuga, Satya-Yuga, Treta-Yuga, Kali-Yuga). Alte cicluri cuaternare: 

cele patru anotimpuri ale anului, cele patru sãptãmâni ale lunii, cele patru vârste ale vieţii omeneşti. În antichitatea greco-

latinã se vorbea de patru vârste: de aur, de argint, de bronz şi de fier. 

Fiecare Yuga este marcatã de o degenerescenţã în raport cu cea care o precede. Fiecare Yuga este mai scurtã decât cea care a 

precedat-o (dupã modelul 10= 4 + 3 + 2 + 1). Suma 10 = 4 + 3 + 2 + 1 este numitã în hermetism problema inversã a 

<<cuadraturii cercului>>. Tetraktysul pitagorician 1 + 2 + 3 + 4 = 10 este numit în hermetismul occidental <<circulatura 

cuadrantului>>.Dacã durata exactã a unui Manvantara ar fi determinatã cu exactitudine, fiecare ar putea extrage deducţii 

permiţând prevederea anumitor evenimente viitoare. Or, nici o tradiţie ortodoxã nu a încurajat vreodatã cercetãri prin 

intermediul cãrora cineva sã ajungã sã cunoascã viitorul într-o mãsurã mai mult sau mai puţin exactã, acest tip de 

cunoastere având mai multe inconveniente decât avantaje veritabile. 

DUPÃ SURSE HINDUSE, DURATA UNUI MANVANTARA ESTE DE 4320 (ADICÃ 360 X 12), REPARTIZATÃ ASTFEL: 

KRITA-YUGA – 1728, SATYA-YUGA – 1296, TRETA-YUGA – 864, KALI-YUGA – 432. ÎNSÃ SENSUL EXACT AL 

ACESTOR CIFRE RÃMÂNE OBSCUR. 

Baza principalã a perioadelor cosmice este durata de 25920 de ani, adicã perioada astronomicã a precesiunii echinoxurilor. 

[Conform definiţiei, precesiunea echinoxurilor este o miscare conicã foarte lentã efectuatã de axa de rotaţie a Pãmântului în 

jurul unei poziţii medii, datorate atracţiei gravitaţionale a Soarelui si a Lunii asupra zonei ecuatoriale a planetei]. Deplasarea 

punctelor echinoxiale este de un grad la fiecare 72 de ani. Numãrul de 72 este un submultiplu al lui 4320 (72 x 60), iar 4320 

este un submultiplu al lui 25920 (4320 x 6). 
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(„acelaşi, precum jos şi sus,/de la rădăcină până-n crengi ce nu-s‖) - ci şi ARHITECT! Oarecum 

criptico-masonic („ei” zic: „Marele Arhitect‖). dar îndreptăţit de propria-i viziune sapienţial-platonic-

arhitecturală, asupra unei divinităţi „chelare‖/A CHEILOR MAJORE ŞI A PANTACLULUI LUI 

SOLOMON  – „nesupus pieirii‖, dar pretinzând, în toate, cântar/echilibru „dintre cauză şi efect‖, din 

latenţa ascunderii în trupul-lut rezultând „simbolul resurect‖/MIRACOLUL COSMIC AL ÎNVIERII: 

„Meditând în sine, fi-vom nouă, CHEI//spre eterna tihnă-a celui Arhitect” – cf. Făclierul, p. 31. 

Operaţiunea arhitectural-divină este dublată (este ceva firesc, la un sacerdot fanatic al „poesis”-ului 

orfic!) de RIMA RARĂ, care stabileşte/dezvăluie/revelează legături subterane şi mistic celeste, 

absolut de nebănuit, între diversele întruchipări ale LOGOS-ului Demiurgic, de la Verbul Divin, 

dinamizator al Substanţei Proteiforme a Creaţiei – şi  până la substitutul emergent al GOT-ului 

meistereckhart-ian/Atoatecreatorul Dinamic/PRO-NUMELE - şi chiar până la lianţii 

PETALELOR COROLEI COSMICE, conjuncţii ori prepuse-prepoziţii (spre pildă: „ÎN VĂL/SĂ-

L”, „GNOST/ROST”, „ŞI/A FI”, „COS/IROS”, SOTIR[n.n.: “sotere‖-mântuire!]/ŞIR, „NU-

S/DISPUS”, „ERES/ÎNŢELES, „RĂU CE L-A/DEJA”, „LUI/NECUI”, „NU-S/PLUS”, 

„RĂSCURG/AMURG”, „VAS/MIRAS”, „CE-I/IDEI” etc. etc.). 

OPERAŢIUNEA ALCHIMICĂ de exorcizare a Morţii şi luminare a Rădăcinii Adevărului se încheie 

chiar prin ultimul poem, Ursitoarea (p. 80): 

„Ca pământul umbrei ceru-i trecător.../Totuşi fiecare-în cerc pustiu când mor/stinse către centru-i 

nicăieri fiind,/n-au a înţelege că doar pururi zor//neclintit rămâne-alături de divin.../restul – nasc 

venire, naşterii revin - .../Unu-i să alerge; altele, pe rând,/au schimba himerei pieritorul chin...//Scrisă-

i farsa aceasta de zeescul Gând/ca decurs el însuşi parte din orând./Nimeni nu-i să-l vadă, căci întru 

nimic/şi-a ţesut oglinda şi ce nu-i nicicând//trece ca acuma, iar ce-i azi în ieri/revărsare pare-a revărsa 

păreri./De la vis la lume şi întoarsă-în vis,/ursitoarea-i toarce şubrede tăceri...‖ . 

URSITA este, de fapt, teandria ortodoxă.  „URSUL‖ războiului/‖vrajbei demiurgice‖ pentru Creaţie, 

„înmânat‖, ştafetar, visului-„pregustare‖ paradisiacă – pentru iniţierea întru DESĂVÂRŞIREA 

LEBEDEI-ŞARPE
27

/APOLLO şi ARTEMIS-GEMELARITATEA PRINCIPIULUI CENTRAL-

ZALMOXIS/DALBII PRIBEGI („fluiditatea, visarea, emoţiile, intuiţia şi creativitatea‖ – alăturate, 

prin NUNTIRE ALCHIMICĂ, Înţelepciunii Sacrale: în limbajul sacral dacic – este identică 

alăturarea Lebădă-Şarpe de aceea LUP-ŞARPE: Imaginea Principiului, cât şi Imaginea Centrului 

Spiritual al Lumii).  

 „Zorul‖ este nu doar graba iluziei istoriei, ci şi vestirea „zorilor‖ REVELAŢIEI ULTIME! Deci, aceast 

limbaj aparent sibilinic al lui PETRU SOLONARU nu vrea a zice decât o vorbă a vechimii: „aşteaptă 

veghind, întru vindecarea de iluzie‖ . Şi Hristos-Dumnezeu recomandă, în primul rând, veghea, dacă vrei 

să vezi „zorii‖ de dincolo de orice „zorire‖: RESURECŢIA – ca trezire a sinelui de dincolo de orice 

larmă şi de orişice vis/întruchipare părelnică („rodul avatarei dintre <<a nu>> şi-<<a fi>>‖ – cf. Un 

adânc îţi spune..., p. 35), dincolo de orişice „şubredă (n.n.: mereu întreruptă extază, prin „îngrijarea‖ 

istorică, al cărei absurd a stârnit elocvenţa unică a LOGOS-ului HRISTIC...!
28

) tăcere‖, întru sacra şi 

plina Tăcere Atotgrăitoare-Atotfertilă, Chip Revelat al Veşniciei. 

                                                                                                                                                                                           
Perioada <<anilor cosmici>> care apare în toate tradiţiile este jumãtatea precesiunii echinoxurilor: între 12000 si 13000 de 

ani (durata exactã fiind de 12960 de ani).Dincolo de cifre, ştim cã ne aflãm în Kali-Yuga, şi încã într-una din fazele cele mai 

avansate” – cf. René Guénon. 
27 -Şarpele a fost identificat  şi cu lebăda. Or, lebăda era adorată în Dacia încă din paleolitic, fiind emblema lui Apollo 

Hiperboreul/Zamolxe. Legendele greceşti ne spun că Apollo pleca din Hiperboreea spre Grecia într-un car tras de lebede. Or, 

lebăda apare şi pe paftaua lui Negru Vodă, flancată fiind de două turnuri şi reprezentând astfel Întreitul  Stâlp al Cerului de pe 

muntele sacru al dacilor – Kogaion. Şarpele  este  Iniţiatorul suprem, Cel ce dă Lumina Cunoaşterii de dincolo de lume, de 

aparenţe. 

 
28-‖Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot 

trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu ca atât mai mult! Nimeni nu 

poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi  pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va 

dispreţui; nu puteti să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic voua: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi 

mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este viaţa mai mult decât hrană şi trupul mai mult decât 
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...De fapt, la fel de sibilinico-stăruitor, întru recomandarea pentru dobândirea „veşniciei‖, prin 

ILUMINAREA ÎNŢELEPCIUNII, este şi GENIUL EMINESCIAN: „Viitorul şi trecutul /Sunt a filei 

două feţe, /Vede-n capăt începutul /Cine ştie să le-nveţe; /Tot ce-a fost ori o să fie /În prezent le-avem 

pe toate, /Dar de-a lor zădărnicie /TE ÎNTREABĂ ŞI SOCOATE‖. 

...De fapt, nimic nu va începe niciodată, DEOARECE TOTUL ESTE DEJA FĂCUT, ÎNTRU 

DESĂVÂRŞIRE DUMNEZEIASCĂ ! – cum bine subliniază tâlcul Rozei lui Paracelsus, nestemata 

iluminării iniţiatice luisborges-iene...!  

...Niciodată n-am avut mai clară convingerea că orice stih se poate alcătui, pe sine însuşi, autonom, într-

un titlu şi într-un POEM COSMIC – şi că a se da titlu poemelor este o muncă infertilă şi futilă! - precum 

am avut-o citindu-l pe PETRU SOLONARU, cel din TETRADELE. Nici măcar o singură clipă, la 

prima lecturare (dar nici la a doua!), n-am simţit nevoia ridicării privirii, spre titlul poemului, atât de 

„titular‖ era fiecare stih geometrico(„gheometrico-‖)-astral, al alcătuirii poematic-cosmice solonariene. O 

vrajă (conţinută, rezonantic, în însăşi hieroglifa numelui autorului...) plutea peste pagina aparent 

albă/îngheţată, aşteptând frământări de gânduri s-o fertilizeze şi, deci, maculeze... 

                                                                                                         prof. dr. Adrian Botez 

*** 

DOSOFTEI: CA ROUA CE CURGE PE MUNTE... 

Într-o vreme în care Biserica este în criză,  un ev în care criza a marcat 

sisteme sociale, politice sau culturale, Adrian Botez ne prezintă, în cartea sa 

Dosoftei – vestitorul lui Eminescu, carte apărută la Editura Rafet, Râmnicu 

Sărat-2014 (Director Constantin Marafet) -  o parte a miracolului românesc, 

cumva uitat, cumva discret.  

Două nume: Dosoftei şi Eminescu.  

Eseul este unul la coliziunea dintre domenii, pendulează între literatură şi 

teologie, sub forţele istoriei.  

Adrian Botez este un curajos...  

Mulţi intelectuali iau în derâdere ritualul creştin, uită de valorile eterne, 

sunt interesaţi de nihilism, absurd, cinism, postmodernism, realitatea fără de 

realitate etc. Alţii se afundă în formalism sau în ritualul cel de toate zilele. 

Autorul nu este un desuet, este un pasionat care deranjează ierarhii şi restabileşte regulile normalului în 

literatura română. El consideră că această carte densă este o primă abordare stilistico-poetico-

hermeneutică a operei Sfântului Mitropolit Dosoftei.  

Dosoftei, un nume în epocă, a luat în serios sarcina care îi revenea şi a tradus Psalmii (Davidieni), din 

Sfânta Scriptură în limba română. Traducerea unui text biblic este o îndeletnicire foarte grea, o piatră de 

încercare pentru orice traducător, pentru orice popor: limba ebraică veche are multe meandre, este uneori 

dificil de abordat, nu sunt puse în lumină toate secretele ei, are o logică lingvistică rară, neuzuală pentru 

un european. Ceva este totdeauna altfel (sucit) la evrei, o limbă care pregăteşte capcane, pentru un literat 

autentic. 

Traducând psalmii, Dosoftei (1624-1693) a reformat, din interior, limba română, a propus teme noi, a 

pus bazele unui edificiu poetic şi a descoperit geniul românesc. Dosoftei îl anunţă, astfel, pe Eminescu. El 

a fost primul mare poet român, el a fost şi un teolog deosebit, a adus noutăţi, a propus direcţii şi a avut 

                                                                                                                                                                                           
îmbrăcămintea ? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc 

le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele ? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale 

un cot ? Iar de îmbrăcăminte de ce va îngrijiţi ? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă 

spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi 

este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu 

duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc păgânii; 

ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 

acestea se vor adăuga vouă” - cf. Matei, 6, 22-23, p. 1105. 
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curajul să dea o variantă românească a psalmilor. În psalmii lui Dosoftei se simte Hristos cel Înviat, Cel 

care ne-a lăsat Evanghelia. Există un spirit creştin în această traducere. Privind în contextul european care 

a respectat regulile logicii ebraice, un context marcat de raţionalismul lui Aristotel, promovat de linia 

catolică sau reformată, uneori, demersului poetului român este original, propune soluţii noi. El se 

detaşează de Jan Kochanowscki (Polonia), sau de Clément Marot (Franţa) - un duh special pune în 

mişcare materia fină a psalmilor. De asemenea, Adrian Botez declanşează un demers special: Dosoftei a 

fost un geniu, din perspectiva timpului în care a trăit, el a pregătit calea pentru Eminescu, un capăt de 

drum în literatura română (Aminul).  

Sunt scoase, în peisajul teologic şi literar - viziunea, mistica, fantezia românului pasionat după 

adevărul lumii. Mentalul românesc capătă o dimensiune superioară, cuvinte intră în Templul sufletului 

românesc, devenind universale... Autorul cărţii este un curajos, face o reverenţă pentru cultura noastră, are 

o mare recunoştinţă pentru înaintaşii care au marcat istoria Moldovei şi a românilor. El arată limitele 

criticii literare româneşti, privind analiza Psaltirii în versuri, se delimitează de Călinescu, preia, sub o 

aspră cenzură, scrierile lui Nicolae Cartojan, sau ale altor critici. Deficitul de cultură teologică la criticii 

români este pus în evidenţă – astfel, unele consideraţii, considerate certe, sunt spulberate. Adrian Botez, 

însă, forţează nota, intră în mecanismele istoriei, tratează subiectul sub raport politico-istoric, înfruntă 

hăţişul noilor noţiuni de popor, naţiune - termeni care se cristalizau într-o Europă în fierbere, catolicismul 

şi protestantismul se duelau, evreii îşi impuneau doctrina în viaţa publică. Analiza sa este pasională şi 

dedicată, nu se delimitează prea clar de curentul ortodox (teologic) şi Biserica Ortodoxă - între calea 

dreaptă şi biserică (fie ea şi majoritară), există câteva diferenţe, diferenţe care au marcat istoria lumii, 

chiar prin războaie... Or, Duhul tutelar al lui Hristos nu duce la războaie, duce spre iubire, iar psalmul este 

expresia unei iubiri. Psalmii Davidieni îl învaţă pe credincios cum să se adreseze lui Dumnezeu, în aura 

Duhului Sfânt. Dosoftei, susţine Adrian Botez (şi are dreptate), a poetizat şi a încreştinat psalmii, 

dăruindu-i poporului român. Misiunea sa a fost realizată într-o formă nouă, demnă de geneza unui 

fenomen unic. S-a deschis cale dosofteiană spre Paradis! Misterul credinţei se relevă în textul vechi 

românesc, o „mireasmă‖ nouă adia în această scriere.  

―De aceea, Sfântul Dosoftei nu doar că nu va urma calea non-orfică a Psaltirii Davidiene, ci, mai mult, 

va căuta şi afla altă Cale – aceea BUNĂ, a Lui Hristos-Dumnezeu şi a ORFISMULUI POETIC, – 

pentru că Sfântul Dosoftei nu se mai adresa, acum, precum regele David, unui popor călcător de Lege a 

Luminii şi Iubirii, ci se adresa chiar CELUI MAI IUBITOR DE ORFISM ŞI DE LUMINĂ, dintre 

popoarele/Neamurile Pământului! 

Sfântul Dosoftei, aşa cum am zis şi mai sus, şi-a pus una şi bună în cap: să alcătuiască un manual 

poeticesc/orfic şi duhovnicesc, atractiv şi luminat de iubire de semeni (una, pentru că simplifică 

teologia, până la priceperea ei de către oamenii simpli, din norod – a doua, că aranjează, întru Înaltă 

Transfigurare Poetică, vorbele valahilor!(...), pentru ca şi valahii să ştie a se ruga, cu Duh Frumos, către 

Dumnezeul Creştinilor Ortodocşi: Iisus HRISTOS!!! Cum ziceam mai sus, Sfântul Dosoftei nu are alt 

scop, decât acela de a da Neamului Valah, CREŞTIN-ORTODOX – o PSALTIRE VALAHĂ! – …nu 

ebraică, nu romano-catolică, nu <<kochanowskiană>>, nu <<clementmarotică>>!!! 

PSALTIRE VALAHĂ – VALAHILOR! – şi…<<punctum>>!‖ 

Adrian Botez are o mare pasiune pentru cuvintele vechi, cuvinte-izvor. Se pun faţă în faţă lumea lui 

Dumnezeu şi limba română vie, O RE-CREARE A PSALMILOR din Vechiul Testament!  

Pentru cititor, Adrian Botez are câteva concluzii ferme, Dosoftei este actual! Folosind un principiu 

teologic solid - pentru autorul cărţii, Dosoftei este Ioan Botezătorul, el anunţă venirea lui Eminescu, el 

pregăteşte limba, viziunea, starea, principiile. 

Dosoftei a fost printre puţinii cărturari care au trăit în acel ev mediu complicat în România, 

deschizându-se spre Europa. El avea substanţă, avea putere. A creat un arhetip românesc al poeziei! Noi 

teme: universul în expansiune, cuvântul transformându-se în Logos în limba română, observă frumuseţea 

vieţii, lumea este dinamică, are fapte măreţe, în spatele a toate este Dumnezeu, verbul divin are putere de 

creaţie, îndeamnă la slăvire (laudă), psalmii pot vindeca spiritual, omul evită orbirea spirituală, se leapădă 

de boală, cunoaşterea este una vie, de viaţă, pe verticală şi pe orizontală, este pus în lumină elementul 

acvatic – uterul cosmic...  
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Adâncul mării pare locul unde se plămădeşte viaţa, chitul din adâncuri ca agent al lucrării divine. 

Leul lui David devine Lupul Valahic! Puterea lui Dumnezeu se manifestă vizibil, metafora şi dinamica 

creaţiei sunt prinse, de Dosoftei, în versuri fără egal, în acea vreme - şi actuale! Analiza lui Adrian Botez 

este aici profundă şi dă măreţie literaturii române. Criza umană este pusă bine în lumină, drama 

omului limitat răzbate din versurile vechi, în forme proaspete, noi chiar şi pentru cititorul modern.  

Putem reţine câteva cuvinte din cartea dedicată bătrânului poet nou: „Psaltirea Sfântului Dosoftei nu 

este una eminamente extatică, prin atitudinea  spiritului şi a sufletului  şi prin înmănuncherile de 

cuvinte – ci este o carte spiritualist-vitalistă, oferind un Model de Credinţă Creştin-Ortodoxă, deplin-

dinamică, întru slăvirea lui Dumnezeu, în chip de căutare a Sinei Cosmice, ca identitate 

Divină/ORIGINARĂ a omului‖. Adrian Botez sintetizează şi îl încadrează pe Dosoftei în panteonul 

ortodox românesc, dar în pasiunea sa nu observă că şi unele manuale teologice ale altor culte fac trimitere 

la traducerea psalmilor, realizată de marele român, în secolul al XVII-lea, ca o etapă necesară în 

traducerea corectă a Bibliei. Cultura română este una a românilor, dincolo de diferenţele de viziune ale 

teologilor.  

Iată mesajul unui psalm:  

„1-Câte de bine e şi de frumos, să locuiască fraţii în unire! 

2-Aceasta-i ca o mireasmă frumoasă pe cap, ca mirul ce s-a turnat pe barba lui Aaron, ce s-a 

coborât pe marginea vestmintelor lui.  

3-Aceasta-i ca roua Ermonului, ca roua ce se coboară pe munţii Sionului. Că, unde-i unire, 

Domnul trimite: viaţă şi binecuvântări nesfârşite‖ (Psalmul 132, citat de Adrian Botez).   

Mai menţionăm că la baza analizei lui Adrian Botez au stat: 

1. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Editura 100 + 1, GRAMAR, Bucureşti, 1998, ediţie realizată de 

AUREL GOCI. 

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, după textul grecesc al Spetuagintei, Institutul Român şi de Misiune 

al B.O.R., Bucureşti, 1940 (Biblia Canonică). 

De reţinut şi bibliografia, care a stat la baza cărţii - peste 178 de trimiteri şi documente:   

O CARTE ÎN CARTE, DOMINATE, AMBELE, DE BIBLIE! 

 

CONSTANTIN STANCU, Iulie, 2014 

 

 

 

 

 

 

*** 
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traduceri 
 

prof. dr. MIHAELA ROTARU  

traduce, în franceză, din Adrian Botez 
 

COLINDUL  CĂRŢII 

 
colindând şi scotocind 

baladind şi nemurind 

din scaieţi în păpădii 

floarea raiului sădii 

 

colindând întru dincòlo 

la curţi domneşti în tremòlo 

în răspăr de ierni răzbim 

raza rimei o găsim 

 

tulburare-aş tulbura 

maluri de somn aş isca 

şi păsări de eghipet 

şerpi de lună – ghem secret 

 

crai de ierni – mânii de vânt 

scumpul acoperământ 

dinspre minte spre inìmă 

dinspre vrajbă către crimă 

 

se stârnesc duh şi vecìi 

pustiind poveşti pustii 

din scheletele de stele 

vestesc ştime – bocesc iele 

 

fântânile sparg oglinzi 

numai cu mâna te-ntinzi 

lună soră – frate soare 

totu-i vrăjită scrisoare 

 

schimbă-mi soarta pe-un pitac 

neguţând visuri de drac 

împacă aur şi moarte 

într-o carte – într-o carte 

 

stăpâneşte şi cunoaşte 

cu piciorul peste moaşte 

slova timpul rânduieşte 

ceru-l ară şi nutreşte 

 

peştera din bethlehem 

e lumină şi blestem: 

pace-n duh – vifor în sânge 

maica de dumnezeu plânge 

 

începe război de îngeri 

vrei nu vrei – pe filă sângeri 

magii gângăvesc preasfânt 

pe hristosul din cuvânt 

 

zodii scrise fără seamă 

isihii de foc pe geană 

lir delir întru nadir 

se smereşte un satir 

 

gheaţa strunei proroceşte 

arde-n ger – povestea creşte 

ning în vii entelehii 

struguri cai şi cununii 

 

răstigniţi pe sfânta rimă 

raiul înflorit din tină 

pironit s-a pironit 

neam spălat de asfinţit 

*** 
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LA CANTIQUE DU LIVRE 

tout en errant et fouillant 

chantant des ballades et restant immortel 

je plantai la fleur de l‘éden 

de chardons en pissenlits. 

 

tout en errant de l‘autre coté  

aux cours royales en trémolo 

à rebours d‘hivers nous réussissons 

nous trouvons le rayon de la rime  

 

je troublerais, je bouleverserais  

je ferais apparaître des bords de Sommeil 

et des oiseaux d‘Egypte  

des serpents de lune – pelote secrète 

 

des princes d‘hivers – des fureurs de vent 

les chers revêtements  

de l‘esprit vers le cœur 

de la haine vers le crime 

 

on provoque à la fois l‘esprit et l‘infini 

tout en ravageant des contes dévastés  

des squelettes d‘étoiles  

des fées se font ouïr, des méchantes fées se 

lamentent 

 

les fontaines cassent des miroirs 

tu tends ta main 

lune sœur – frère soleil 

tout n‘est qu‘une lettre ensorcelée  

 

 

change mon sort avec une menue monnaie  

vendent des rêves de diable 

réconcilie l‘or et la mort 

dans un livre – dans un livre 

 

domine et connais 

le pied au-dessus des reliques saintes 

la lettre du temps décide  

la ciel le laboure et le nourrit 

 

la grotte de Bethlehem  

est lumière et malédiction 

paix en esprit – orage dans le sang 

Mère de Dieu pleure 

 

la guerre des anges commence 

que tu le veuille ou non tu saignes dans ta feuille  

les mages bégaient humblement  

le Christ du mot 

 

le zodiaque écrit sans égal 

silence de feu sur le cil 

délir le lyre dans un nadir  

un satyre s‘humilie 

 

la glace de le corde prophétise 

elle brule dans le gel – le conte accroît        

des entéléchies tombent dans le vignoble  

des raisins des chevaux et des mariages 

 

crucifiés sur la rime sainte 

l‘éden fleuri de la boue  

fixé par des gros clous, immobilisé  

nous nous sommes lavés du coucher du soleil. 

*** 

CE VREMURI CUMPLITE 

 
în fiecare om  - apropiat de 

tine – depărtat de  

el - săruţi un 

cadavru 

 

ce vremuri cumplite: oamenii îndrăznesc să 

moară – pe 

capete şi peste 

rând – uitând că au contractat datorii 

enorme – către 

stat şi particulari – nemaipunând la 

socoteală zeii 

lari 

 

moartea nu este de 

stat: trebuie să pleci 

blamat – cu ea – cât mai departe posibil şi cât de 

curând – iar 

particulară o fi ea în gând – dar 

se fandoseşte într-una – cu 
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principiile generale – cică înscrise într-ale 

cosmosului anale 

 

tâmpenii – de acord – dar n-ai ce-i 

face unei entităţi atât de 

aburoase şi 

aburitoare de cord (nici ea 

practic – în zilele cu soare – nu-i lămurită cu 

statutul ei de nor: nu are 

buletin de identitate – nici carte de  

alegător: ea nu alege – dă 

de-a dreptul – sfidând orice 

lege) 

 

...şi pe deasupra – exemplar 

insolventă! 

 

(şi insolubilă – că-ţi stă-n 

gât!) 

 

...aşa că  – încă o dată: ce 

vremuri cumplite – pentru 

oamenii care mai au scaun şi în- 

cap 

*** 
QUELS TEMPS TERRIBLE 

En chaque homme – tout proche 

de toi – loin de soi 

tu embrasses 

un cadavre 

 

quels temps terribles: les gens osent 

mourir comme les mouches et pas toujours 

dans l‘ordre – oubliant qu‘ils ont contracté 

d‘énormes 

dettes – vers l‘état et les privés – ne pas tenant 

compte 

des dieux protecteurs 

 

la mort ne signifie pas 

y rester: il faut partir 

blâmé – avec elle – le plus loin possible  

et bientôt – soit-elle particulaire 

dans la pensée – mais elle revendique  

sans cesse –  

les principes généraux – prétendument inscrits 

dans les annales du cosmos 

des bêtises – d‘accord – mais il n‘ya rien à faire 

–  

c‘est une entité 

tellement embuée et 

ahurissante (pendant les jours ensoleillés – elle 

ignore son statut de nuage: elle n‘a ni carte 

d‘identité – ni carte d‘électeur: elle ne vote pas – 

elle ne fait que donner – tout en défiant les lois) 

en plus – insolvente 

d‘une manière exemplaire!  

 

( et insoluble – on ne peut pas l‘avaler!) 

 

…donc – encore une fois: 

quels temps terribles – pour  

les hommes sages qui portent une chaise  

dans leur tête    

*** 

IOAN MICLĂU “GEPIANUL” TRADUCE DIN  

AUSTRALIANUL 

HENRY ARCHIBALD LAWSON (1867-1922) 

 

FRUMUSEŢEA  FOLCLORULUI  AUSTRALIAN 

(The beauty of Australian Folklore) 

                                     de Henry Lawson (1867-1922) 
 

...Ca orice cultură specifică unui popor, sau unui grup de popoare, la fel cultura  

Australiei îşi are specificul ei. 
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    Henry Archibald Lawson (pe numele adevărat: HENRY HERTZBERG LARSEN) este scriitorul şi 

poetul clasic australian cel mai reprezentativ, în general, pentru descrierea vieţii de singurătate, din 

perioada  coloniilor. 

    Uscăciunile, terenurile aride, nesfârşitele păduri neumblate, unde colonistul nou venit se zdrobea să 

supravieţuiască. 

     Cititorul mai puţin obişnuit cu stilul lui Henry Lawson, treptat, va înţelege că, de fapt, viaţa 

australienilor a fost dură în perioada începuturilor istoriei lor. Clima, flora şi fauna acestui continent erau 

complet diferite de ale Europei. Prizonierii Angliei deportaţi aici după Revoluţia lui George Washington, 

au pus baza unei naţiuni, de care avea să se minuneze o lume, mai înspre zilele noastre. 

    Creşterea oilor şi animalelor a fost principala ocupaţie a coloniştilor. Dar viaţa de familie era aspră şi 

plină de lipsuri. Singurătatea apăsa cel mai greu. Uneori, alcoolismul era un refugiu, adunând toate 

negativismele lui, aşa cum vom vedea în aceste scurte istorioare a lui Henry Lawson. Îl previn pe cititorul 

meu, că acea aparent nesăbuită şi de nonsens dialogare a eroilor lui Lawson nu e una plictisitoare, ci, 

dimpotrivă, denotă ataşamentul omului simplu faţă de un animal, de câinele său, cu care vorbea ore în şir, 

dar care îi rămânea credincios, chiar şi atunci când îl lovea cu piciorul. Desigur, omul era sub influenţa 

alcoolului, tocmai din motivele arătate mai sus: al singurătăţii, al lipsei de comunicare, uneori. 

     Într-o povestire, The Drover,s wife (Nevasta conductorului de animale), Henry Lawson ne 

zugrăveşte tabloul unei familii de ciobani, când bărbatul se ducea cu turma şi se reîntorcea doar după 10-

18 luni. Familia  rămânea singură, pe o vale împădurită, într-o casă de bârne şi cârpici de scândură, unde 

vântul, ploaia şi şarpele veninos intră peste familia din casă, în dormitor şi bucătărie, ziua şi noaptea. În 

cazul prezentei povestiri, familia era numeroasă, cu patru copii mici. Se stinse şi lampa, singurul ajutor 

era câinele. Fermierii australieni au şi azi câini dresaţi special pentru reptile, câini ce au repeziciunea 

necesară a înşfăca şi suprima un şarpe, fie cât de veninos. Nopţi la rând, pe întuneric pândea, deci, nevasta 

ciobanului, ajutată de câinele lor, să nu se apropie şarpele de  copii ei. Deseori îi aşeza pe masă pentru a fi 

mai protejaţi‖. 

”Acesta e câinele meu‖, este o altă povestire despre folosul, dar şi îngrijirea pe care ciobanul o acorda 

câinelui său, de care nu vroia să se despartă nici intrat la spital. Trebuia doctorul să asigure internare şi 

pentru câinele omului. Scrierile lui Lawson sunt uneori de-a  dreptul comice. Spre exemplu, ”The loaded 

dog”(Câinele încărcat), este o istorioară despre trei prieteni, care se duceau, periodic, la pescuit. 

Întotdeauna erau ghinionişti, prin faptul că nu gândeau bine. La o ieşire din asta, găsiră o baltă mică cu 

peşte, dar ei pregătiră un explosiv aşa de puternic, încât aruncară în aer şi balta, cu apă şi cu peşte cu tot, 

nemaigăsind nimic din ce fusese înainte. 

       Acum, însă, mergând iar la pescuit, pe timp de iarnă, luară o grenadă, pe care, vroind să o arunce în 

baltă, le-o fură câinele, luând-o în gură. Ei o rupseră la fugă, iar câinele după ei cu grenada în gură. Intrară 

într-o  cârciumă plină cu cheflii, dar câinele tot după ei, nevrând să lase grenada nicidecum, deşi ei 

încercară să-l păcălească oarecum.  Repede se goli cârciuma, când se auzi despre ce este vorba. În sfârşit, 

alţi câini de stradă, şi mulţi la număr, alergară după cel cu explozivul, crezând că o avea ceva os de ros. 

Acesta lăsă grenada, ce explodă grozav, între ceilalţi câini,  rănindu-i, dar acesta, scăpând teafăr, fără 

nicio rană, se duse la picioarele stăpânilor săi, gudurându-se! (Va urma) 

 

                                          Traducere de IOAN MICLĂU ―GEPIANUL‖, Cringila/AUSTRALIA 

*** 
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de luat  aminte... 

NUMELE ATRAGE SOARTA... 
Vechii greci credeau ca numele are puterea de a ne influenta destinul si foloseau ca metoda de predictie 

analiza primei litere a prenumelui. 

 

Onomantia (intalnita si ca onomomantie) este o arta divinatorie care se bazeaza pe analiza numelui.  

 

Denumirea deriva din greaca veche, unde "onoma" inseamna nume, iar "manteia" - profetie.  

Aceasta disciplina era intens practicata in vremurile de demult cu scopul de a descifra destinul omului 

si, uneori, chiar pentru a-l determina. 

 

Primii si cei mai inflacarati sustinatori ai onomantiei au fost adeptii lui Pitagora. 

 

De la greci, practica a fost preluata mai tarziu de romani, care aveau chiar si un dicton - "Nomen omen" - 

care in traducere libera ar insemna*"Numele atrage soarta" 

 

Acestia erau atat de convinsi de puterea numelui de a influenta mersul lucrurilor, incat au extins 

aplicatiile onomantiei inclusiv asupra localitatilor.  

 

Geograful antic Pomponius Mela nota in lucrarea "De chorographia" ca autoritatile romane au schimbat 

numele unui oras ilir proaspat cucerit, pentru a-l face mai favorabil Romei (este vorba despre actualul port 

albanez Durres). 

 

Prima litera a prenumelui  

Una dintre cele mai folosite metode onomantice este analiza primei litere a prenumelui uzual. Prenumele 

uzual nu este neaparat cel inscris in cartea de identitate, ci cel cu care ni se adreseaza 

zilnic rudele, prietenii, colegii.  

 

Puterea lui de influenta e foarte mare, iar dintre toate literele care-l compun, prima are cel mai mare 

impact.  

Ea aduce informatii pretioase despre caracterul si temperamentul nostru, despre felul in care reactionam la 

stimulii exteriori, la oportunitatile si obstacolele vietii. 

In linii mari, nota dominanta a reactiilor poate fi de natura fizica, mentala, emotionala sau intuitiva.  

 

Tind sa raspunda: 

 

      - *fizic* - cei ale caror prenume incep cu D, E, F, M, N, O, V, W, X 

      - *mental* - cei ale caror prenume incep cu A, H, J, Q, S, Z 
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      - *emotional* - cei ale caror prenume incep cu B, C, K, L, T, U 

      - *intuitiv* - cei ale caror prenume incep cu G, I, P, R sau Y 

 

Influenta vocalelor  

Una dintre regulile onomantice mai putin cunoscute in ziua de astazi sustine ca daca numele contine un 

numar par de vocale, imperfectiunile fizice tind sa se manifeste pe partea stanga a corpului, in 

timp ce un numar impar de vocale conduce la imperfectiuni pe partea dreapta. 

 

Prima vocala  

Nu numai prima litera a prenumelui este importanta in onomantie.  

Prima vocala, de exemplu, ofera indicii interesante cu privire la reactiile instinctive pe care le avem in 

fata surprizelor, a schimbarilor 

neasteptate.  

 

Astfel: 

*A* - poate raspunde iritat sau agresiv, tinzand sa respinga ceea ce vine din exterior. 

*E* - primeste foarte bine noul, ba mai mult, atunci cand se plictiseste tinde sa-l provoace. 

*I*  - reactioneaza intuitiv, dar cam ilogic si subiectiv, cu posibile regrete ulterioare. 

*O* - reactioneaza lent, este greu de scos din ale sale si cauta sa-si controleze foarte bine emotiile. 

*U* - raspunde cu pasiune, poate un pic teatral, si adesea diferit de cum te-ai astepta. 

 

Cand prima litera a prenumelui se intampla sa fie chiar o vocala, persoana respectiva poate intampina 

dificultati in a separa logica de emotie, capul de inima. 

 

Ce spun literele despre tine: 

 

*Litera A* 

Imprima o atitudine plina de ambitie si curaj.  

Cei al caror prenume incepe cu A sunt oameni puternici, independenti si activi. Au o mentalitate de 

invingator, cauta sa-si impuna vointa si nu se dau batuti in fata capriciilor sortii.  

Sunt directi si urmaresc obiective precise.  

Le place sa actioneze pe cont propriu, in mod ferm si original. 

Sunt creativi, iubesc viata si natura. 

Defecte: Cele mai vizibile sunt impulsivitatea, agresivitatea, 

incapatanarea, lipsa de finete si egoismul. Uneori, mai pot aparea 

scepticismul, aroganta si critica. 

 

*Litera B* 

Imprima o atitudine discreta si moderata. Oamenii B sunt sensibili, emotivi, uneori timizi sau retrasi. Au 

insa un suflet insetat de dragoste si prietenie, sunt afectuosi, loiali si intelegatori.  

Lucreaza bine in colaborare si sunt mult mai eficienti in a desavarsi decat in a initia. 

Cauta pacea si armonia, apreciaza arta, muzica si frumusetea si sunt deseori dotati cu fantezie si talent. 

Defecte: Nehotararea si nesiguranta, mai ales atunci cand se incearca sa fie compensate prin lacomie si 

posesivitate.  

Lenea, lasitatea sau tendinta la compromis sunt alte cateva defecte ale lor. 

 

*Litera C* 

Imprima o atitudine inteligenta si sintetica.  

Cei al caror prenume incepe cu C sunt mandri, hotarati si ambitiosi.  

De regula au o minte scaparatoare si spontana si excelente abilitati de comunicare.  

Pot repera rapid esenta unei probleme si gasi cele mai eficiente rezolvari.  
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Sociabili si foarte expresivi, au priza la public.  

Pun pret pe prietenie, fiind amici sinceri, generosi si devotati. 

Defecte: Neglijenta, nepasare, dezorganizare. Uneori, lipsa de rusine sau de scrupule.  

Avand multe interese, risca sa-si risipeasca timpul si energia. 

 

*Litera D* 

Imprima o atitudine practica si organizata.  

Cei ale caror prenume incep cu D sunt oameni cu o mare vointa, organizati si tenace.  

Capacitatea lor de a se focaliza asupra telurilor este uluitoare.  

Au autoritate, simt practic si financiar, sunt buni in pozitii de conducere sau in afaceri.  

Conceptiile lor sunt solide si conformiste, iar sentimentele, durabile.  

Multi sunt pasionati de plante si gradinarit. 

Defecte: In situatii tensionate pot deveni fixisti, radicali, incapabili de concesii, rigizi si uneori de  

o indaratnicie prosteasca.  

Tendinte la posesivitate, gelozie. 

 

*Litera E* 

Imprima o atitudine indrazneata si inventiva.  

Oamenii de tip E sunt deschisi si adaptabili.  

Invata repede si au abilitati de comunicare.  

Nevoia de libertate este foarte mare - se simt bine cand pot sa-si largeasca orizontul: sa se miste, sa 

calatoreasca, sa acumuleze noi cunostinte.  

Sunt plini de resurse, talentati, creativi si originali.  

Au un puternic instinct sexual, sunt pasionati si seducatori. 

Defecte: Multe persoane al caror prenume incepe cu E tind sa fie iresponsabile, inconstante, frivole. 

Altele mai pot fi irascibile si aprige la manie. 

 

*Litera F* 

Imprima o atitudine energica si decisa.  

Oamenii de tip F sunt impetuosi, puternici si fascinanti.  

Indiferent ca se remarca in bine sau in rau, nu pot trece neobservati.  

Le place sa uimeasca si sa fie admirati.  

Sunt inteligenti, au o logica excelenta, sunt harnici, priceputi si buni profesionisti.  

Au o sexualitate viguroasa si tanjesc dupa adrenalina.  

Sunt prieteni buni si statornici. 

Defecte: Pot avea reactii excesive si pot ajunge in situatii extreme.  

Desi au o personalitate forte, sunt predispusi la anxietate si depresie. 

 

*Litera G* 

Imprima o atitudine intreprinzatoare si perspicace.  

Oamenii al caror prenume incepe cu G au o parere buna despre sine si multa incredere in capacitatile 

proprii.  

Sunt hotarati, practici, perseverenti, ageri la minte si razbatatori.  

Au convingeri ferme, indrazneala si aptitudini de lider.  

Se pricep sa speculeze oportunitatile ivite, au adesea noroc de bani si cuceresc usor atentia sexului opus. 

Defecte: Li se reproseaza adesea tupeul, aroganta, incapatanarea si uneori lipsa de scrupule.  

Pot ascunde insa multe frustrari si framantari 

interioare. 

 

*Litera H* 

Imprima o atitudine autonoma si motivata.  
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Cei al caror prenume incepe cu litera H urmaresc sa detina controlul, sa acumuleze putere si bani.  

Au o personalitate puternica si dominanta, dar sunt totodata prudenti, rezervati si abili.  

Dotati cu spirit de observatie si o gandire profunda, actioneaza in baza unor planuri chibzuite si nu 

renunta pana nu-si ating obiectivele. 

Iubesc natura si sportul. 

Defecte: Pot dezvolta tendinte obsesive si manipulatoare.  

In anumite situatii se inchid in sine sau devin sceptici, banuitori, ranchiunosi, extremisti, tiranici. 

 

*Litera I* 

Imprima o atitudine idealista si creativa.  

Oamenii de tip I sunt romantici si emotivi.  

Majoritatea au simt estetic si inclinatii artistice, iubesc armonia, eleganta si confortul. 

Sunt afectuosi si intelegatori cu cei din jur, dar nu le place ca acestia sa interfereze cu libertatea sau cu 

planurile lor.  

Sunt inteligenti, insa le lipseste simtul practic si curajul. 

Au o buna rezistenta fizica. 

Defecte: Cand nu se simt in siguranta, pot avea caderi nervoase, schimbari bruste de stare de spirit, devin 

timizi, irascibili si se ofenseaza usor.. 

 

*Litera J* 

Imprima o atitudine sincera si foarte bine intentionata.  

Persoanele al caror prenume incepe cu J sunt inteligente, au imaginatie si talent.  

Le face placere sa fie de folos si sa-i ajute pe ceilalti si se straduiesc sa se faca placute.  

Sunt increzatoare, optimiste si au aspiratii inalte, uneori chiar mai inalte decat le permit posibilitatile. Au 

o inima calda, sunt generoase si loiale celor dragi.. 

Defecte: Isi gasesc greu o motivatie, riscand sa-si risipeasca talentele. 

Nu prea au simtul prevederii, ceea ce le expune la situatii neplacute. 

 

*Litera K* 

Imprima o atitudine ambitioasa si inspirata.  

Oamenii de tip K sunt intuitivi, creativi si vizionari. Au o minte scaparatoare, o gandire  percutanta si 

rapida, capabila sa gaseasca solutii ingenioase. Pot avea talent in mai multe domenii. Sunt mandri si 

constienti de valoarea lor. 

Cauta succesul, il merita si cel mai adesea il obtin, capatand un plus de autoritate, respect si popularitate. 

Defecte: Latura negativa, pe care incearca din rasputeri sa o mascheze, este caracterizata de tensiuni 

nervoase, ezitari, temeri, lipsa de incredere.. 

 

*Litera L* 

Imprima o atitudine increzatoare si sociabila.  

Cei al caror prenume incepe cu L sunt isteti, curiosi si comunicativi.  

Se misca mult, calatoresc frecvent, se muta in alte locuri etc. 

Nu suporta nici un fel de constrangeri. Sunt plini de resurse, au diverse aptitudini, dar le lipseste 

viteza de reactie necesara specularii oportunitatilor.  

Sunt senzuali, insa tind sa-si treaca emotiile prin filtrul mental. 

Defecte: Au tendinta de a acumula tensiuni, pe fondul carora pot dezvolta o tendinta la adictii si excese, 

predispusi la accidentari.  

Leonardo DiCaprio - in topul celor mai vanati burlaci. 

 

*Litera M* 

Imprima o atitudine constructiva si optimista.  

Persoanele de tip M sunt responsabile, tenace si muncitoare, dar stiu sa se bucure si de viata. 
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Realiste si practice, acorda o mare importanta sigurantei financiare.  

Au insa o fire afectuoasa, sunt atasate de familie, dornice de dragoste, generoase si receptive la 

problemele celor din jur. Invata repede, au curaj si sunt capabile sa-si modeleze personalitatea. 

Defecte: Oamenii de tip M sunt cam pripiti si iuti la manie.  

Pot avea accese de incapatanare si, in unele privinte, viziuni prea conservatoare. 

 

*Litera N* 

Imprima o atitudine sociabila si comunicativa.  

Oamenii de tip N sunt facuti sa traiasca in cuplu, sa aiba multi prieteni si o activitate sociala bogata. 

Amabili, veseli si originali, atrag simpatia.  

Le place sa se distreze si pot da impresia de frivolitate, dar in realitate sunt inteligenti, abili, 

planificati si-si urmaresc bine interesele.  

Sunt norocosi, atrasi de mister si foarte senzuali. 

Defecte: Pot fi nelinistiti, disimulanti, derutanti si inclinati catre schimbari frecvente, purtarea lor dandu-

le celor apropiati o senzatie de nesiguranta. 

 

*Litera O* 

Imprima o atitudine hotarata si responsabila.  

Oamenii de tip O au vointa, convingeri puternice, scopuri clare si simtul datoriei dezvoltat.  

Totusi, au o inima entuziasta, porniri erotice intense si pot ajunge in situatia de a trebui sa aleaga intre 

sentiment si datorie.  

Au nevoie de dragoste, dar vor sa-si pastreze independenta.  

Sunt inteligenti si dornici sa invete. 

Defecte: Pot avea tendinta de a le da celorlalti cam multe indicatii. 

Uneori actioneaza impulsiv. Sunt gelosi si posesivi. 

 

*Litera P* 

Imprima o atitudine inteleapta si stabila.  

Cei al caror prenume incepe cu P sunt oameni puternici, laboriosi si prolifici.  

Foarte inteligenti, sunt adesea inclinati spre studiu, cultura sau spiritualitate. 

Sunt insa firi mai retrase, care nu socializeaza cu prea multa tragere de inima si care-si selecteaza atent 

anturajul. Cu toate astea, fac impresie, au influenta, iar parerile lor sunt ascultate. 

Defecte: Pot fi distanti, aroganti, secretosi sau lipsiti de buna vointa si rabdare fata de ceilalti.  

Uneori sunt rigizi, lacomi sau foarte posesivi.. 

 

*Litera Q* 

Imprima o atitudine ingenioasa si originala.  

Cei (putini, de altfel) al caror prenume incepe cu Q sunt plini de idei, intuitivi si inspirati.  

Multi dintre ei au preocupari neobisnuite, sunt atrasi de mistere si subiecte neconventionale.  

Au o personalitate puternica si capacitatea de a-i fascina si influenta pe ceilalti, dar sunt greu de cunoscut 

si de analizat.  

Se pricep la afaceri si atrag banii. 

Defecte: Pot fi dificili, complicati si ascunsi.  

Cand sunt stresati, creeaza multa tensiune in jur. Uneori vorbesc prea mult, plictisindu-i pe ceilalti. 

 

*Litera R* 

Imprima o atitudine determinata si reflexiva.  

Cei al caror prenume incepe cu R sunt profunzi, au spirit analitic si multa dorinta de cunoastere.  

Au un suflet bun, sunt milosi si gata sa puna umarul la indeplinirea unei cause nobile.  

Interesele lor par a fi mai mult spirituale decat materiale.  

Sunt muncitori si seriosi, dar ating reusita doar in urma unei straduinte constante. 
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Defecte: Au framantari interioare, tind sa fie fragili emotional, nervosa si iritabili.  

Pot fi expusi la pierderi de bani sau de posesiuni. 

 

*Litera S* 

Imprima o atitudine instinctiva si incordata.  

Cei al caror prenume incepe cu S au sentimente puternice si ambitii inalte.  

Sunt ageri, patrunzatori, intuitivi si imaginativi.  

Ambitia ii motiveaza si ii ajuta sa-si focalizeze energiile.  

Destinul lor este adesea presarat cu obstacole, lupte si framantari. O parte dintre ele ar putea fi generate 

sau intretinute de propria impulsivitate. 

Defecte: Emotivitatea si nervozitatea, care ii tensioneaza si-i imping la reactii neadecvate. Nestapanirea, 

subiectivismul, lipsa de tact si prevedere. 

 

*Litera T* 

Imprima o atitudine dinamica si sociabila.  

Oamenii de tip T sunt puternici, vivace, spontani, ingeniosi si constructivi.  

Nu pot sta pe loc; trebuie sa avanseze, sa evolueze, sa creeze, sa fondeze.  

Au initiativa, decizie rapida, aptitudini pentru organizare si comanda.  

Totusi, sunt dependenti de ceilalti, de afectiunea si sprijinul lor.  

Au mare nevoie de dragoste, familie, prieteni si colaboratori. 

Defecte: Au o tendinta spre agresivitate (mai ales verbala, dar nu numai) si isi pot pierde destul de repede 

controlul.  

Se ofenseaza usor. 

 

*Litera U* 

Imprima o atitudine metodica si superioara.  

Cei al caror prenume incepe cu litera U sunt organizati, muncitori, practici si performanti.  

Ii atrage insa si cunoasterea, spiritualitatea, misterul si pot avea talent artistic. 

Adesea sunt in impas, nestiind cum sa se imparta intre tendintele materialiste si cele idealiste, deopotriva 

de puternice.  

Au o parere foarte buna despre sine si le place la nebunie sa fie adulati. 

Defecte: Sunt egoisti, teatrali, ingamfati si laudarosi.  

Le place sa critice. Au o nesiguranta interioara care ii poate impinge catre adictii. 

 

*Litera V* 

Imprima o atitudine respectabila si impozanta.  

Cei al caror prenume incepe cu V au planuri marete, dar urmaresc implinirea lor in mod prudent, tenace si 

planificat.  

Dotati cu o inteligenta vie, intuitie si inspiratie, au o mare capacitate de anticipare, ce poate fi luata drept 

spirit profetic.  

Sunt responsabili, eficienti, loiali si onorabili.  

Au emotii puternice, pe care cauta sa le controleze. 

Defecte: Le lipseste flexibilitatea si se adapteaza greu la schimbari.  

Sunt acaparatori, posesivi si gelosi, iar uneori pot deveni chiar cruzi.  

Vanessa Paradis si Johnny Depp formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood. 

 

*Litera W* 

Imprima o atitudine expresiva si adaptabila.  

Oamenii  din semnul W sunt curiosi, prietenosi, plini de farmec, vioi, inteligenti si comunicativi.  

Sunt consecventi in urmarirea scopurilor, dar abili si flexibili in metodele aplicate pentru a le atinge. 

Defecte: pot fi dezordonati, delasatori, instabili si imprevizibili. 
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*Litera X* 

Imprima o atitudine inflacarata si senzuala, magnetism si un inepuizabil apetit erotic, vitalitate si spirit 

intreprinzator.  

Sunt creativi, comunicativi si lideri inascuti. 

Defecte: Inclinatia catre placeri si excese, dependente si risipa.  

Pot fi nepasatori, neseriosi sau iresponsabili. 

 

*Litera Y* 

Cei al caror prenume incepe cu Y sunt pasionali, independenti, dinamici si curajosi, dar si intuitivi, 

sensibili si creativi.  

Au inclinatii romantice sau idealiste. Sunt emotivi si romantici.  

Au o buna rezistenta fizica. 

Defecte: Pot avea dificultati in luarea deciziilor.  

Au reactii bruste si schimbari subite de dispozitie. 

 

*Litera Z* 

Imprima o atitudine increzatoare si combativa.  

Cei al caror prenume incepe cu Z sunt curajosi si competitivi. Cauta puterea si faima..  

Pot avea interese financiare sau politice, dar daca sunt motivati din punct de vedere psiho-emotional, pot 

atinge succesul in orice domeniu, inclusiv artistic sau sportiv.  

Au instincte bune, o intuitie ascutita si o inteligenta iscoditoare.  

Sunt oameni pasionati, fascinanti si plini de forta. 

Defecte: Acestia au defectele comune firilor puternice: tind sa fie incapatanati, pripiti, nesupusi, impulsivi 

si inclina sa-i comande sau sa-I controleze pe cei din jurul lor, situatie care poate crea tensiuni. 

                                                                                Trimis de VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA 

*** 
 

un elev “năcăjit” 
Ceao, amigo! Ce mai faceti, măi, învăţăceilorrrr…?? Vă era dor de mine ?? 

Ce pozne aţi mai făcut ?? 

 

…Hee-heee ... vine toamna, vine frigu', cade frunza… - …adineauri era vară ... ce 

vacanţă? ... e trecuuuut... – acum, mai şi plouă, poate o mai clăteşte Bunul Dumnezeu 

şi pe D.C. (domnişoara Cucu ...). 

..Şi să ai drepul să înveţi istoria ta, inventată de alţii ( aşa, ca un basm urât!), să toceşti nu ştiu câte sute de 

mii de pagini... să treci pe la bibliotecă şi să constaţi că bibliotecara a fost răpită de EXTRATEREŞTRI… 

Apropooo, să nu întarziaţi nici măcar o secundă , la 08:00 SE ÎNCHID PORŢILE CETĂŢIIIIII !!!!!  

…Ei, dar holurile sunt pline de " DOMNIŞOARE ", care se cred prezentatoare de modă …hmmm: era 

perfect, dacă se păstra oarece uniformă, fie şi din frunze de palmier!  

…Oare există perfecţiune, dragă D.C.??? Eu nu am întâlnit-o ! … Mda, şi iar mda: ne facem planuri,  şi 

ALTE planuri.....asteptăm rezultatul decisiv, dar măcar să îngrăşăm porcul în Ajun! -  aşa, pe ultima sută 

de metri a scării evoluţiei umane, înainte de porc… - să mai antrenăm neuronii , să nu facem scurt circuit 

în arenă ...  

…HAAAPCIUU!!!  

Hai să strănutăm tareee-taree ...până şi stelele cad, când strănutăm noi - şi florile mor, şi tinereţea nu-i 

veşnică ....He-heiii, dar voi să trăiţi bine, cu profi/e, veşnic tineri...! 

                                      Semnează: Caută-mă! 

*** 
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umor…cu ardeleni! 

 
 

 

Ion către  tac-su: 
- Tătuţă, să ştii că io  m-aş cam   însura. 

- Fain lucru, Ioane, da‘ cu  cine? 

- Apăi, nu poci ca să spun,  că mă  ruşânez... 

- Cu  Măria? 

 -  Nâţ! 

- Cu  Frusânica? 

-   A! 

-  Cu  Cleonica? 

-  Nooo! 

- Io, tată, m-aş însura cu  Gyuri! 

- Cum să te-nsori, nătotule, cu Gyuri, că doară Gyuri îi  papistaş!   

*** 

 

Doi  ardeleni tăiau cu beşchia un obuz. Trece unul pe lângă  ei şi se   sperie: 

- Bă,  nărozâlor, vedeţ‘,  băăă,  că ăla  să  esplodează!!! 

- No, nu-i bai, că mai avem  unu'! 

*** 

Într-un compartiment de  tren, un oltean şi-un ardelean. La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de 

pălincă, slană, ceapă, pită, sfarmă ceapa şi începe să mănânce, trăgând din când în când câte-o gură de 

palincă. Olteanului i se face poftă, se foieşte pe banchetă şi nu ştie cum să intre-n vorbă. Când vede că 

pălinca e pe terminate, îşi ia inima-n dinţi şi se trage mai  aproape de ardelean: 

- Mă cheamă  Tudor! 

- Apăi, dacă te cheamă,  du-te! 

*** 

  Văsălie strigă de la casa  lui de pe un deal către casa lui Păvale, aflată pe celălalt  deal: 

- Măăă, şogore, ce-ai dat tu la vacă cân' o fo  beteagă?! 

- Gază  pentru lambă,   măăă! 

Trece o  săptămână. 

- Măăă, şogore,  măăăă! 

- Ce-i, măăă?! 

- D'apoi ce-ai zâs tu că-i dat la vacă cân'  o fo   beteagă?! 

- Gază  pentru lambă,   măăi! 

- No, vez  că vaca me o murit,   măăă! 

 - Ş-a  me,   măăă! 

*** 
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Se întâlnesc pe drum doi ardeleni. Unul ducea o vacă de  lanţ. 

- No,  doară un‘ te duci cu vaca?   întreabă unul. 

- Apăi,  o duc la doftoru‘  veterinar. 

- D‘apăi ce-o păţât? O luat o  peatră între unghii? 

- Nuuu! 

- O muşcat-o vun  guzgan? 

- Nuuu! 

- No, atuncea de ce-o duci la   veterinar?! 

- Apăi  dacă-i a lui... 

*** 

Ion zace la spital pus în ghips din creştet pân-n tălpi. Vine Gligore la el în vizită şi se  minunează: 

- Tulai, Ioane, da'  cum ai  ajuns aşe dă rău?! 

- N-apăi, io păşteam oile pă un deal, ş-am dat de-o bortă mare. M-am dus la gura ei ş-am hăulit: Uuuuu! 

Şî din bortă mi-o răspuns careva: Uuuuu! Da'  eu nu m-am lăsat şî i-am răspuns: 

- Uuuuu! Şî el mie: 

- Uuuuu... 

- Şî??!!! 

- Ş-o  vinit   trinu... 

*** 

Un ardelean, pe cât de grăbit poate fi el, în gară, la casa de bilete:  

- Domniţă, repide un bilet la trinu'  de Cluj! 

- Trenul de Cluj a plecat! 

- Unde? 

*** 

în pilda româno-

valahilor…! 
Cică Dumnezeu mergea prin lume, cu desaga cu daruri în spinare. Ajunge în Grecia. ―Ce dar să vă dau 

aici, mai grecilor?… Pietre!‖ Şi scoate Dumnezeu pietre din desagă, şi peste tot, în Grecia, sunt numai 

pietre. Ajunge în Bulgaria. ―Ce să vă dau vouă, bulgarilor?… Flori!‖ Şi scoate Dumnezeu flori din 

desagaă, şi peste tot, în Bulgaria, sunt flori. Ajunge şi în Romania. Doi ciobani, stând în vârf de deal, îl 

văd pe Dumnezeu, şi îşi zic: ―Măi, hai să vedem ce are moşul ăla în desagă, să luăm noi!‖. Şi când 

trecea moşul, unul îl împinge, celălalt întinde piciorul, şi, uite-aşa, se împiedică Dumnezeu şi toate 

darurile din desagă se revarsă asupra României. Dumnezeu, supărat, vede cum peste tot, cât vedeai cu 

ochii, în ţara asta, erau numai daruri: şi holde, şi fructe, şi vii, şi păduri, şi peşti, şi aur, şi petrol, şi 

cărbuni, toate bogăţiile lumii împrăştiate, şi zice către ciobani: ―Măi, de toate o să aveţi, dar toţi or să vă 

fure!‖ 

                                                                                                                               Autor anonim 

*** 
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VICTOR HUGO 

cele mai scurte capodopere  
Fredric Brown a scris cea mai scurta poveste de groaza din cate au fost scrise: 

―Ultimul om de pe Pamant statea in camera. Cineva a batut in usa.‖ 

* * * 

Scriitorul American O. Henry a castigat concursul pentru cea mai scurta povestire care sa aiba 

introducere, cuprins si incheiere: 

―Soferul si-a aprins tigara si s-a aplecat asupra rezervorului de combustibil, ca sa vada cata benzina a mai 

ramas. Decedatul avea 23 de ani‖. 

* * * 

Alan E. Mayer ―Ghinion‖ 

M-am trezit din cauza unei dureri cumplite in intreg corpul. Am deschis ochii si am vazut o sora medicala 

care statea alaturi de patul meu. 

- Domnule Fujima – a spus ea – aveti noroc, ati supravietuit bombardamentului din Hiroshima de acum 

doua zile. Acum sunteti in spital, in afara oricarui pericol. 

Foarte slabit, am intrebat: 

- Unde sunt? 

- In Nagasaki, a raspuns ea. 

* * * 

Jane Orvis ―Fereastra‖ 

De cand Rita a fost omorata, Carter statea la fereastra. Fara televizor, fara carti, fara corespondenta. Viata 

lui era ceea ce se vedea printre jaluzele. Nu-i pasa cine ii aduce mancarea, cine-I plateste facturile, el nu 

parasea camera. Viata lui este compusa din alergatori, schimbarea anotimpurilor, automobilele care trec, 

fantoma Ritei. 

Carter nu intelege ca in camerele captusite cu pasla nu sunt ferestre. 

* * * 

Si englezii au organizat un concurs pentru cea mai scurta povestire. Dar in conditiile concursului era 

stipulat ca trebuie sa fie amintite regina, Dumnezeu, sexul si secretul. Primul loc a fost obtinut de autorul 

urmatoarei povestiri: 

―O Doamne! A exclamat regina. Sunt insarcinata si nu stiu cu cine!‖ 

* * * 

Larissa Kirkland ―Propunerea‖ 

O noapte instelata este cel mai potrivit timp. Cina la lumina lumanarilor. Un restaurant italian confortabil. 

O rochie neagra mini. Un par splendid, ochi stralucitori, zambet cristalin. Impreuna de doi ani. Un 

perioada minunata! Dragoste adevarata, cel mai bun prieten si nimic mai mult. Sampanie! Ii cer mana si 

inima. Oamenii privesc? Lasa-i sa se uite! Un inel cu diamant superb. Obrajii rosii, zambet fermecator. 

Cum adica ―Nu‖?! 

* * * 

Un exemplu perfect, in care se demonstreaza cat de laconici, erau spartanii este scrisoarea lui Filip al II-

lea al Macedoniei, care a cucerit multe orase grecesti: 
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―Va sfatuiesc sa va predati imediat, deoarece daca armata mea va intra pe pamanturile voastre, va voi 

distruge gradinile, ii voi transforma pe oameni in sclavi si voi distruge orasul‖. 

La care raspunsul primit din partea spartanilor a fost: ―Daca‖. 

* * * 

Robert Tompkins ―In cautarea adevarului‖ 

In sfarsit, in acest satuc uitat de lume cautarea lui a luat sfarsit. Intr-o casuta aproape prabusita in fata 

focului statea ―Adevarul‖. 

El nu a vazut o femeie mai batrana si mai urata in viata sa. 

- Sunteti Adevarul? 

Batrana a dat din cap in semn ca da. 

- Spuneti-mi ce trebuie sa transmit lumii? Ce veste sa le dau? 

Batranica a scuipat în foc si a raspuns: 

- Spune-le ca sunt tanara si frumoasa! 

* * * 

Victor Hugo a trimis manuscrisul romanului ―Mizerabilii‖ editorului sau cu o scrisoare care cuprindea 

doar «?». 

Raspunsul a fost la fel de laconic: «!» 

(cea mai scurta conversatie inregistrata vreodata prin intermediul scrisorilor). 

                                                                  Sursa : www.timpul.md › Cultură › Carte 

                                                                             *** 

  

ultima oră/ultima oară 

CĂTRE NOI ŞI CĂTRE „EI”…! FILMUL 

MASONICO-SATANIST „CORPUS CHRISTI” 
…De 2000 de ani, ―ei‖ se întrec în hule şi crime inimaginabile, împotriva Lui Hristos-Dumnezeu şi a 

creştinilor/creştinismului. 

Acum, au aflat un nou mijloc de a ne scuipa Dumnezeul şi Credinţa noastră în El: este vorba de un‖film‖ 

(cică aşa ceva se poate numi ―film‖! – blasfemia celui de toate cele batjocoritor, dar, mai cu seamă, de 

cele SUPREM SFINTE NOUĂ – se numeşte, oribil-sfidător: ―Corpus Christi‖! Da, cu numele Trupului 

Lui Hristos este numită infamia maximă a iudeo-masonilor, de acum!), prin care Mântuitorul nostru (şi al 

Lumii!) şi Sfinţii Săi Apostoli (precum şi discipolii lor!) sunt înfăţişaţi ca…o turmă de 

homosexuali…[1]!!! 

…Suntem creştin-ortodocşi şi români. Adică, oamenii cu cel mai înalt potenţial de CREDINŢĂ-

SPIRITUALITATE, de pe planeta Terra E cazul să nu ne întreacă musulmanii[2], în apărarea 

Dumnezeului nostru, A PROPRIULUI NOSTRU DUMNEZEU! – pentru că numai EL-HRISTOSUL 

este Dumnezeul IUBIRII şi al MÂNTUIRII! Şi vom realiza acest deziderat de apărare, fie şi doar 

http://www.timpul.md/rubrici/5/cultura/
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQ6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.timpul.md%2Frubrici%2F29%2Fcultura%2Fcarte%2F&ei=GH89VPO2JMLLaLPvgtgO&usg=AFQjCNHXAVeJmYIcIuYZT6E1uXlJGBvKrQ&bvm=bv.77412846,d.bGQ
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(acum!) prin interzicerea, extrem-energică (şi desăvârşit solidară!), a hulei/batjocurii şi a blasfemierii, 

asupra Lui Hristos-Dumnezeu, MÂNTUITORUL OMENIRII ŞI AL ÎNTREG-COSMOSULUI!!! 

(blasfemierea din filmul-kitsch, aparţinând de cea mai murdară propagandă anti-creştină – ―CORPUS 

CHRISTI‖, care se pregăteşte a fi introdus şi în VALAHO-ROMÂNIA Sfântului ANDREI, Cel Întâi-

Alesul, de către HRISTOS!!). 

NU! Noi nu-L răstignim pe HRISTOS – noi nu acceptăm să ne hulim şi răstignim Mântuitorul, 

pentru că aşa ni se dă ordin, dinafara creştinătăţii şi dinafara minimului bun-simţ! 
Iudeo-masonii îi tot dau cu ―toleranţa‖! – …dar cât şi cum şi până unde să mai fie posibil a vă mai răbda / 

tolera, pe voi, nenorociţilor de iudeo-masoni, care defecaţi pe sufletul şi pe Duhul nostru de Lumină 

Mântuitoare?! 

…În mod logic (dar ―ei‖ nu sunt şi nici nu prea pot fi logici, avându-l în minte pe Satana!) – HRISTOS 

ar trebui să fie şi Mântuitorul ―lor‖! Pentru unii (tare puţini!) dintre ―ei‖ (cazul de Revelaţie Hristică al lui 

Nicole Steinhardt este arhi-cunoscut!), care au avut eroismul de a se lepăda de Cel Rău – Hristos chiar şi 

ESTE MÂNTUITORUL – şi aceia s-au eliberat, în Duh, şi s-au luminat! Şi au ieşit dintre ghilimele, 

spre Văzduhul de Raze! 
Pentru iudeo-masoni, precum demonstrează şi acest ―film‖-manifest satanic (―Corpus Christi―) – NU! 

Ei îl defăimează şi-L scuipă, şi azi… Dar iudeo-masonii sunt blestemaţi, pretutindeni, pe unde sunt 

OAMENI CU TREZVIE ÎN DUHUL LOR…! 

…‖Ţi s-a explicat că viaţa unui evreu, canalie sau nu, este sacră, nu?‖ (cf. André Soussan, ―Octombrie 

II‖, Editura Artemis, Bucuresti, 1992). 

…NU! Viaţa şi sufletul ORICĂRUI Om-Fiu al Lui Dumnezeu sunt la fel de sacre, precum acelea ale 

evreului! Şi chiar de nu vreţi să recunoasteţi şi să acţionaţi, în consecinţă – Hristos-Dumnezeul nostru, 

carele pre toţi Fiii Lui Dumnezeu/‖Prietenii/Fraţii Săi‖ îi iubeşte[3]! – prin puterea sa, dar şi prin 

credinţa noastră, tot vă va arăta ―Calea, Adevărul şi Viaţa‖ – cele REALE, iar nu cele inventate de 

luciferismul vostru blestemat!!! El vi le va arăta - dar să nu faceţi voi să fie zadarnic şi târziu 

înţelegerii voastre, cea blocată de rău (voi sunteţi, dintru început, cei mai încăpăţânaţi, întru întuneric!) 

– zadarnic şi târziu de înţeles (în adânc de Fiinţă-Fiinţare întru Duh!), pentru Mântuirea voastră (…de 

care voi vă bateţi joc, clipă de clipă, într-un mod sinucigaş şi sinistru, terifiant!). Mai târziu chiar decât 

pentru DISMAS-CEL-MÂNTUIT-ÎN-ULTIMA-CLIPĂ, prin Duhul-de-Cuvânt-Mărturisitor!  

…Pentru că Mântuirea nu se face/nu va fi făcută, de Bunul Hristos-Dumnezeu, pentru nimeni, 

niciodată – CU SILA!!! 
                                                                                  Semnat: prof. dr. Adrian Botez 

NOTE 
1 –  ―Mergând dincolo de lipsa de respect, filmul “Corpus Christi” este pe cale să apară, în cinematografele din România, în 

 iunie sau august. Un film dezgustător,  prezentându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Apostoli şi discipoli  – CA 

HOMOSEXUALI ! Ca piesă de teatru (n.n.: regizorul grec Laertis Vasiliou a scos ―de la naftalina‖ oprobriului mondial piesa de 

teatru ―Corpus Christi‖, a scriitorului american, homosexual declarat, Terence Mcnally, care a fost scrisă în 1997), acest 

„scenariu” a fost jucat, deja, în  teatre, pentru o vreme. în latină. „Corpus Christi” înseamnă Trupul lui Hristos. Este o 

revoltătoare batjocură la adresa Domnului nostru, Mântuitorul Iisus Hristos. dar noi putem produce o schimbare ! Să avem 

curajul să ne prezentăm, pe faţă, credinţa-  şi să oprim batjocura adresată împotriva Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos. căci altfel, de ce am mai pretinde că suntem creştini?‖ – cf. PetitieOnline.net. 

2 –  ―Credinţă de nezdruncinat în Înviere a avut-o şi un musulman, Ahmed, care dă mărturie despre Înviere şi ne încredinţează 

de prezenţa Sfântului Duh în Biserica creştinilor. Sfântul Ahmed era turc de neam, cu credinţa musulman şi a trăit spre sfârşitul 

veacului al XVII-lea, în Constantinopol; nu era o persoană oarecare. Era ofiţer la Înalta Poartă, om ce trăia în palatele 

Sultanului şi era secretar al Curţii. (…) Într-o Duminică, după ce se îmbrăcă aşa cum se îmbracă creştinii (n.n.: fusese  intrigat, 

de afirmaţiile minunate, despre Hristos, ale unei cadâne creştine, din casa lui!), plin de curiozitate şi cu multă pază, ca să nu 

fie recunoscut de către cei de aceeaşi credinţă cu el, merse la Biserica Ortodoxă, la Patriarhia Constantinopolei, ca să 

urmărească Sfânta Liturghie. Cum stătea el în biserică şi urmărea Sfânta Liturghie, cu multă uimire văzu pe preot când se 

îndrepta către Uşile Împărăteşti că era „tot scăldat în lumină şi ridicat de la pământ”, iar Patriarhul, de câte ori binecuvânta pe 

creştini, răspândea din degetele lui raze de lumină ce cădeau pe capetele lor. Dar ceea ce l-a zguduit cu adevărat era că acele 

raze luminau doar capetele creştinilor, nu-l luminau şi pe al său. Astfel şi-a dat seama că, într-adevăr, credinţa creştinilor este 

vie. Ieşind din biserică, atât fusese de mişcat de toate lucrurile minunate ce văzuse, încât credea că nu mai e vechiul Ahmed 

turcul, deoarece simţea înlăuntrul său o dulceaţă pentru Creştinism. Ochii îi erau scăldaţi în lacrimi. Însuşi Hristos l-a luminat 

şi el pricepu într-o clipită că El este TOTUL. După aceste minuni, Ahmed n-a mai vrut alte dovezi ca să creadă în Hristos şi să 

se lepede de Mahomed. (..) Însă, la un banchet oficial, pe când stătea împreună la masă cu alţi musulmani, ofiţeri otomani, aşa 
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cum stăteau de vorbă s-a ajuns şi la întrebarea: „Care este cel mai mare lucru în lume?” L-au întrebat şi pe Ahmed. Iar el, „plin 

de Duh Sfânt” şi de dumnezeiască râvnă, a spus cu glas mare şi statornic: „Cel mai mare lucru din câte sunt pe lume este 

credinţa creştinilor în Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, Răstignirea Lui şi, mai cu seamă, Învierea Lui pentru mântuirea 

lumii!”. Toţi boierii turci, comesenii secretarului Sultanului Ahmed, s-au năpustit asupra lui ca nişte fiare neîmblânzite şi l-

au dus la judecător. La judecată, viteazul ostaş al lui Hristos mărturisi că într-adevăr, după acele descoperiri dumnezeieşti şi 

luminare, a devenit creştin. Mărturisirea lui Ahmed l-a mâniat groaznic pe judecătorul turc, care porunci soldaţilor să-l închidă 

în temniţă împreună cu criminalii comuni şi să-l lase cu desăvârşire flămând, fără mâncare şi băutură timp de şase zile. Ahmed 

însă, fără să se înfricoşeze, cu putere de suflet le spuse călăilor săi că avea nevoie de acel post ca şi mai mult să se curăţească. 

„Nu vă osteniţi să îmi schimbaţi gândul”, spuse către mai-marele judecător. „Mai lesne e să frământaţi pietrele cu mâinile 

voastre, decât ca eu să-mi schimb convingerile. Sunt creştin şi doresc să mor pentru Hristos Cel înviat”. Judecătorii, în cele din 

urmă, l-au adus în faţa Sultanului, cu nădejdea că va ceda în faţa lui. Însă, în deşert! Ahmed şi la promisiuni şi la ameninţări şi-a 

mărturisit cu îndrăzneală credinţa lui neclintită în Hristos Cel înviat. Atunci Sultanul a dat poruncă să i se taie capul. Îndată 

călăii au împlinit porunca şi lui Ahmed i s-a tăiat capul pe 3 mai 1682, în timp ce cânta „Hristos a înviat”. Sfintele lui moaşte le-

au aruncat apoi în mare. Cei ce treceau pe lângă locul unde el a fost martirizat au văzut timp de mai multe zile o lumină mai 

presus de lume, indiciu al sfinţeniei minunatului nou-mucenic. „Din sălbatică rădăcină, ca un trandafir bine-mirositor, înflorit-a 

cel slăvit” – cf. Sfântul nou-mucenic Ahmed – musulman devenit mărturisitor al lui Hristos, în revista “Liturgică şi misiologie 

ortodoxă‖ (traducere din limba greacă de monahul Gherontie Nica, din revista „Stylos Orthodoxis‖, Mai 2009, Nr. 101. Articol 

apărut în nr. 16, din ―Familia Ortodoxă‖). 

3 – ―De acum nu vă mai zic slugi, căci sluga nu ştie ce face stăpânul ei, ci v-am numit prieteni şi fraţi, pentru că toate câte am 

auzit de la Tatăl Meu v-am arătat. Nu voi m-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să 

aduceţi şi roada voastră va rămâne, că orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu, să vă dea. Aceasta vă poruncesc, ca să vă 

iubiţi unul pe altul‖ (Ioan XIV, 7-17). 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

revista revistelor culturale 
 
 

BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI ARTISTIC, Bucureşti, Anul IV, nr. 10 (37), octombrie 

2014: distinsul critic literar Florentin POPESCU a reuşit să înalţe rangul revistei sale, până acolo unde 

nici nu se mai simte DELOC lipsa  cadavericei Românii literare manolesciene, din peisajul valah! Ne 

întâmpină un editorial problematizant, al redactorului-şef (Scriitori parcimonioşi, sau scriitori 

industrioşi? – ―Parcimonios sau industrios? Greu de răspuns. Aş zice că, indiferent în care parte se 

situează, scriitorul român trebuie, e musai, să aibă responsabilitatea propriului text, să elaboreze orice 

nouă carte ca şi cum atunci ar debuta, să nu fie iertător cu sine. Dar, oare, avem aşa ceva în literatura 

de azi?‖), apoi poemul Octomvrie, de Ion Pillat, articolul Elena Văcărescu – 150 de ani de la naştere, 

de Marian NENCESCU, excelentul studiu O civilizaţie pe ţărmurile României: TROIA, de Adrian 

BUCURESCU recenzii de Florentin POPESCU, Ion ROŞIORU, Th. CODREANU (Poetul beduin – 

despre poezia lui Ticu Leontescu), profilul spiritual-artistic al poetei japoneze Shizue Ogawa, făcut de 

Adrian Dinu RACHIERU – poezie basarabeană foarte bine selectată, scrisă de Leonida Lari, Valeriu 

Matei, Nicolae Dabija  - dar şi din Valahia/Walhala de dincoace de Prut: de Maria Cernegura, Virgil 

Şerbu Cisteianu, Viorel Pivniceru. Atelierul artelor plastic – Dimitrie GRIGORAŞ etc. O revistă  (cum 

zice românul) ―de toată isprava‖! 

 

CETATEA CULTURALĂ, Cluj-Napoca, Anul XIV, nr. 23 (121, august 2014): Aflată, pururi, 

sub măiastra conducere a prof. dr. DAN BRUDAŞCU, revista clujeană trudeşte, din plin, la aflarea şi 

scoaterea din imersie a Adevărului, şi în literature română. Miron SCOROBETE, în articolul 

―KAPNOBATAI, CEI CE UMBLĂ PE NORI‖, afirmă: ―Descendenţii împăratului Ioniţă Caloian sunt 
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practicanţii <<Caloianului>>, un ceremonial magic de alungare a secetei şi de aducere a ploii, care 

are aşadar ca element central apa, elixirul vieţii.Un fel de aristocratţi ai <<caloienilor>> sunt 

solomonarii, care au şi ei legătură cu apa, şi chiar cu apa cea mai pură‖. Sau IONUŢ ŢENE, în 

articolul ―De ce l-au făcut <<NEBUN>> Carol I şi Titu Maiorescu, pe Eminescu‖ :  “Regele, Titu 

Maiorescu (asasinul moral al poetului) şi Poliţia au înscenat <<nebunia>> lui Eminescu, incluzând în 

complot o serie de medici, ce făceau parte din organizaţii oculte sau discrete, subordonate intereselor 

de stat ale lui Carol I şi ale unor lideri liberali sau conservatori‖. IONUŢ CARAGEA dă ―citate din 

ciclul <<Sindromul Nemuririi>>‖. Poezie de bună calitate, semnată de Doina Cherecheş, Andrei Fischof 

(Israel), Boris Mehr (Israel), Ion Maria, Vasile Mic, Adrian Botez.  Remarcabile recenzii: cea a  lui DAN 

BRUDAŞCU, asupra cărţii-eveniment editorial a lui Viorel CACOVEAN: ―Epigrame - <<Andrisantul 

cunoscut>>!‖ – şi cea a lui Constantin STANCU  - cel care analizează, cu mult har, lucrarea lui Adrian 

BOTEZ, despre Sfântul Mitropolit DOSOFTEI (Dosoftei – Vestitorul lui Eminescu, Ed. Rafet, Rm. 

Sărat, 2014): ―Dosoftei – ca roua ce curge pe munte‖. Luminiţa ALDEA semnează două articole: 

―Adrian Botez – un condei prin care plânge sufletul României‖ – şi: ―Scrisul ca destin - impresii legate 

de poezia lui Adrian Botez‖. 

 

VATRA VECHE, Tg. Mureş, Anul VI, nr. 6 (66), iunie 2014 – revista lui NICOLAE BĂCIUŢ nu 

se dezmionte şi nu face niciun rabat de la calitatea spirituală: interviul Cu şi despre Mihai Sin, de 

Dumitru HURUBĂ, Mihai Eminescu – 125. Poesii, ediţia princeps, de Răzvan DUCAN, Ritualul 

nunţii în poezia cultă românească, de Ioan GHEORGHIŞOR (―În toate operele epice create după 

modelul basmelor, nunta e prezentată însă ca fiind sfârşitul, clipa împlinirii, a fericirii depline. De 

fapt, este vorba de un nou început, căci cei doi tineri miri urmează să trăiască <<fericiţi până la adânci 

bătrâneţi>>), Nicolae Dabija despre Mihai Eminescu, de Ion N. OPREA, Rubén Darío şi 

modernismul hispanic, de Dan RUJEA, Ermetismul în poezia lui Giuseppe Ungaretti şi a lui Juan 

Larrea, de Geo CONSTANTINESCU,  Dumitru Ichim – 70 – Iov, omul lovit de Rău, de Petre 

ISACHI etc. Recenzii, în general, pertinente (ale Elizei Roha, a lui Marian Barbu, A. I. Brumaru etc.), 

poezii, în general, de înaltă viziune (semnate de: Nicolae Băciuţ, Emilia Popescu Rusu, Răzvan Ducan, 

Luca Cipolla, Adrian Botez etc.).  

 

PAGINI ROMÂNEŞTI ÎN NOUA ZEELANDĂ, Auckland, Anul 10, nr. 107, mai 2014 - 

Revista cuplului Adina şi Cristi DUMITRACHE prezintă interes cultural nu doar pentru românii din 

Noua Zeelandă, ci chiar şi pentru cei din România, prin nivelul înalt de cultură şi spiritualitate, al 

conţinutului ei: Reflecţii despre patologia solidarităţii, de Andrei PLEŞU („[…]Alteori, solidaritatea 

<<de grup>> e un mod de a camufla lipsa identităţii individuale. Când nu ai un profil bine definit, te 

recomanzi prin apartenenţa la o categorie. Carenţa eului se compensează prin supralicitarea unui 

<<noi>> atotcuprinzător, în care te laşi absorbit, pentru a te sustrage obligaţiei de a avea un chip 

distinct. Mai e şi <<solidaritatea”>> derivată dintr-o dorinţă multiplu împărtăşită de a participa la o 

<<paranghelie>>. Viermuiala comunitară  - de stradă, de club, de stadion - devine hobby‖), Zoo. “Să 

trăiţi, sluga!”, fiziologie de Stelian TĂNASE (―Sluga nu ratează nicio paranghelie, pomană a 

porcului, înmormantare mondenă, paradă militară, banchet naţional. Nimic festiv nu se petrece fără 

fizicul lui. Personajul nostru are ceva senioral, de jupân. În vreme ce şeful pare o slugă- burtos, 

crăcănat, cu umerii acoperiţi de mătreaţă. Când sunt împreună, îi confunzi, crezi că sluga e stăpânul şi 

invers‖) – dar şi poezii de Ana Blandiana, Adrian Păunescu, Nicolae Iorga, Radu Gyr, Adrian Botez… 

 

REGATUL CUVÂNTULUI, Bucureşti, Anul IV, nr. 25, septembrie 2014 – revista lui 

NICOLAE N. NEGULESCU are, constant, o ţinută spiritual-culturală cu totul deosebită, iniţiatic-

elitistă: O reuşită încercare de reabilitare a literaturii române vechi: cartea lui Adrian Botez -

„Dosoftei – vestitorul lui Eminescu”, de Octavian CONSTANTINESCU, apoi TEHNOISTORIE: 

Despre “mana” descrisă de Moise şi D. Cantemir, de Ioan MATEESCU, Confucianismul lui Ioan 
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Slavici. Esoterismul unornuvele slaviciene, de Adrian BOTEZ, O dramă a Moldovei sfârşitului de 

secol al XVIII-lea, de Livia CIUPERCĂ (―La o sută de ani de la cedarea Bucovinei, moldovenii au 

ridicat, la locul dramei din Beilic, un monument şi un sarcofag. Trupul măcelărit al voievodului 

Grigore Alexandru Ghica al III-lea odihneşte întru vecie în acel loc, sub acea piatră funerară. 

Opreşte-te, trecătorule şi fă o plecăciune pentru cel care a vrut un bine ţării acesteia ! Lecţia tragică a 

atâtor suferinţe, merită un avertisment, atât de bine conturat – de-al nostru Mihai Eminescu: 

„Popor românesc! mari învăţături îţi dă ţie această întâmplare. Dacă fiii tăi ar fi fost uniţi totdeauna, 

atunci şi pământul strămoşesc rămânea unul şi nedespărţit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-au 

adus la slăbiciune, te-au adus să-ţi vezi ruşinea cu ochii. Nu merge la mormintele domnilor tăi cu 

sămânţa dezbinării în mână, ci precum mergi şi te împărtăşeşti cu sângele Mântuitorului, astfel 

împărtăşeşte-ţi sufletul tău cu reamintirea trecutului; fără patimă şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ, 

care oricât de deosebiţi ar fi înpăreri, fraţi sunt, fiii aceleiaşi mame sunt...” (1 octombrie 1876”) etc.  

 

 

SPAŢII CULTURALE, Rm. Sărat, Anul VII, nr. 35, iulie-august 2014: Poeta şi jurnalista Valeria 

MANTA-TĂICUŢU continuă să scoată, cu succes, în provincie, o revistă culturală de ţinută trans-locală 

şi supra-judeţeană. Un editorial (Unde fugim de-acasă?) despre maxima urgenţă a Duhului valah actual – 

EDUCAŢIA CULTURALĂ: ―Nici fuga nu este o soluţie, aşa cum nici decretele, nici legile, nici alte 

gesture birocratice, bune de exersat în campanii electorale nu sunt. E limpede că avem nevoie de 

educaţie şi că trebuie descurajat consumul de subproducţii cultural. E limpede că trebuie să ne oprim, 

să stăm puţin pe gânduri şi apoi, dacă Dumnezeu şi conştiinţa ne ajută, să trecem la făcut curăţenie. 

De sus în jos au invers, de la dreapta la stânga sau invers, oricum, numai s-o facem, altminteri murim 

sufocaţi, la grămadă, buni şi răi, proşti şi deştepţi, cinstiţi şi lichele...‖. Un vast şi pe deplin justificat In 

memoriam MIRCEA HOMESCU, prin semnătirile de prestigiu ale lui: Valeriu SOFRONIE, Răzvan 

Theo CHIRAC, Camelia Manuela SAVA, Traian Gh. CRISTEA – la fel, un In memoriam PETRU 

URSACHE şi un poem-requiem (Despre cei răposaţi), semnat de Leons BRIEDES.  Poezii bune, 

semnate de Nicolae BRATU, Lucia DĂRĂMUŞ, Mihaela MALEA-STROE, Laurenţiu BELIZAN, 

Simion DIMA, Adrian BOTEZ etc.  – dar şi traduceri ale lui Leo BUTNARU, asupra poemelor 

ucraineanului artist Aleksandr VERTINSKI (1889-1957) şi traduceri ale lui Ion ROŞIORU, asupra 

versurilor franţuzoaicei Anne ARCHET, ale francezului Edouard DUBUS, ale algerianului Ali 

CHIBANI etc. Proză de Nina PLOPEANU, Nicu CÂRSTEA, Petrache PLOPEANU . Critică, 

prezentare de carte şi de reviste-―surori‖. În concluzie, avem de-a face cu o revistă mai mult decât 

onorabilă.  
 

 

SALONUL LITERAR, Odobeşti, Anul XVI, nr. 83/2014: prof. Culiţă I. UŞURELU scoate un 

nou număr interesant. LIS semnează un editorial (Un al Treilea Război Mondial ne mai lipsea, o 

analiză ―pe surse‖ a situaţiei din Ucraina şi din Răsăritul Europei, în genere!) – apoi vin Mărturisirile 

Zoei DUMITRESCU-BUŞULENGA, un interviu (realizat de Emilian MIREA) cu matematicianul, 

poetul, fizicianul şi informaticianul româno-american Florentin SMARANDACHE şi unul cu TRAIAN 

T. COŞOVEI, realizat de Gabriel DRAGNEA – apoi, articolul lui Radu BORCEA – Poveşti advărate 

şi basme, despre literature de sertar şi disidenţi şi cel al lui George POPA – Artă şi libertate, precum 

şi un studio tracologic de Adrian BOTEZ (Pricoliciul şi Învierea), poeme semnate de Gabriela Matei, 

George Mocanu, Marian Dragomir – şi, deosebit de ―pilduitoare‖: Odă sarmalei şi Cârmacii, de 

PĂSTOREL TEODOREANU…recenzii şi prezentări de cărţi şi reviste! Nu e destul, oare, pentru a 

demonstra că vorbim, aici, despre o revistă care trăieşte, e vie, se dezvoltă şi creşte, număr de număr…?! 

                                                                                                  Ion Z. BARDĂ 
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