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Simboluri identitare culturale româneşti 
EMINESCU LA OBERDÖBLING - 

 

Internarea lui Eminescu într-un sanatoriu accesibil doar bogatelor familii princiare din 

Austria, începând cu toamna anului 1883, reprezintă un capitol aparte din biografia Poetului.  

Majoritatea informaţiilor privitoare la această perioadă provin din corespondenţa purtată de 

Titu Maiorescu cu cei aflaţi în preajma lui Eminescu1 sau din alte lucrări cu caracter 

memorialistic.2  

De asemenea, un rol esenţial în cunoaşterea situaţiei sale medicale îl are studiul lui I. 

Grămadă, din 1914, în care sunt adunate câteva documente cu referire la momentul 

Oberdöbling.3  

Dosarul internării lui Eminescu a fost amplu analizat, inclusiv de medici4, deși piesa de 

importanță esențială, care ar fi putut elucida debutul bolii sale (diagnosticul stabilit de către 

medicii de la Oberdöbling sau măcar foaia de observație), lipsește.  

Intenționăm prin studiul de mai jos să dăm răspuns câtorva întrebări: De ce a fost internat 

Eminescu, aici, la Oberdöbling și nu într-un alt spital din Viena? Cum arăta sanatoriul în care 

a fost tratat Eminescu? Cine erau medicii care l-au îngrijit pe marele poet? Care era 

atmosfera din spitalul amintit? Care erau tratamentele uzuale? Au fost ele oare aplicate și lui 

Eminescu? Cum arată, azi, acest sanatoriu? 

   În cursul lunii iulie, 1883, Const. Simțion lansează primul semnal de alarmă în ceea ce 

privește starea sănătății lui Eminescu5, propunând inițierea unor acțiuni de sprijin și crearea 

unui comitet care să adune fondurile necesare unei îngrijiri corespunzătoare.  

                                                           
1 Dr. H. Obersteiner, A. Chibici – Revneanu, dr. C.Popazu, Petre Carp, Ioan Slavici. O bună parte dintre aceste 
scrisori şi documente au fost adunate de I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, Buc. Bucovina. Vol I, în 
colaborare cu G. Cardaş, 1931; Vol II – 1932; Vol III – 1932; Vol. IV – 1933; Vol V – 1934 (Junimea); Vol VI – 
1938; Vol VII - 1936; Vol VIII – 1939; Vol IX – 1940. 
2 Eugeniu Sperantia, Amintiri din lumea literară, Buc. 1967. 
3 Dr. I. Grămadă, Mihai Eminescu (contribuţii la studiul vieţii şi operei sale), Heidelberg, 1914. Extras din 
„Mitteilungen des Rumänischen Institutes zu Wien „ A se vedea doc. „ Extras din istoricul boalei lui Mihail 
Eminescu, de prof. dr. Obersteiner.”, op. cit. p. 37.  
4 Dr. C. Bacaloglu, Câteva precizări din punct de vedere medical asupra lui Eminescu, Revista Fundaţiilor Regale, 
An IV, nr. 6, 1 iunie 1937, p.632 –639; dr. H. Obersteiner, Scrisoare către T. Maiorescu, Ober-Döbling, Wien, 10 
feb.1884, Conv.Lit.1906, p.1003; Gh. Petra, Mihail Eminescu, cauzele morţii sale, Studiu, Ed. Cultura Poporului, 
Bucureşti, 1934; dr. Alex. Şuţu, Sănătatea lui Eminescu, Tribuna, An 6, nr.123, 1889, p.489-490 şi Curierul 
Român, An 4, nr.19, 1889, p.3; Dr. A. Șunda, Nevroza lui Eminescu, în rev. Sănătatea, An.IV, nr.2, 15 mart. 1906, 
p. 20-22, idem, Nevroza lui Eminescu ( Extras din Spitaul, nr.13, 1905 ), Buc.,1905; dr. Al. Tălășescu, Creierii lui 
Eminescu, Românul, II, nr.162, iulie 1912, p. 104; dr. I. Vineș, Câteva date asupra ultimelor zile ale poetului 
Mihail Eminescu, Buc., 1931, Extras din România Medicaă, 1931; Dr. C. Vlad, Eminescu din punct de vedere 
psihanalitic, Buc. 1936; dr. P. Zosin, Nebunia lui Eminescu, Spitalul, nr. 11, 1903; dr. Ovidiu Vuia, Mihai 
Eminescu, 1850 – 1889, Editura Coresi, 1989; dr. Ion Nica, Eminescu, Structura Somato-psihică, Editura 
Eminescu, București, 1972; xxx, Raportul unui medic de la Spitalul Șuțu (Caritas), care a îngrijit pe Mihai 
Eminescu, mss. BAR 
5 Const. Simțion către Titu Maiorescu ” Bucureşti 1883 iulie 12/24 Stimate Domn, Starea jalnică a D-lui 
Eminescu şi bunăvoinţa Domniei-Voastre îmi vor scuza, poate îndrăzneala de-a Vă informa în privirea Lui şi de-a 
Vă supune apreţierii D-nei Voastre gândirile câtorva din amicii săi. Asară l-am văzut şi după afirmările 
doctorului şi după toate câte am putut observa noi, boala înaintează agravându-se. (....). Cheltuielile necesare 
să se acopere din cotizaţii lunare de la membrii unui grup, ce se va constitui numai din bărbaţi şi amici care s-ar 
simţi dureros atinşi când s-ar vedea excluşi de la o asemenea întreprindere. După apreţierile noastre numai în 
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Arhiva Spitalului din Oberdöbling a dispărut, fiind distrusă în timpul Războiului 1914 -1918. 

Singura consemnare se află în Wiener Kronik, din care rezultă că Eminescu a fost internat în 

perioada 2 nov.1883 -26 febr.1884.  

Drept urmare, din însărcinarea lui Maiorescu, la începutul lunii Septembrie, P. Missir 

întocmește un plan de subvenționare a întreținerii lui Eminescu într-o casă de sănătate, la 

Viena, prin contribuțiile membrilor ”Junimii” ieșene. 

 Din comitetul de sprijin făceau parte T. Maiorescu, Th. Rosetti, C. Simțion, I. Slavici, Th. Nica, 

Al. Chibici - Revneanu.  

         În urma chetei, T. Maiorescu se arată sceptic: suma obținută, (1140 franci)6, părea 

insuficientă, mai ales că socoteala preliminară îi demonstra că sunt necesari 2 000 fr. pentru 

internarea ”amicului său literar” într-o clinică din străinătate. 

   Ținând cont că starea sănătății lui Eminescu nu dădea semne de îndreptare, prietenii săi 

decid să îl trimită la tratament în capitala Imperiului Chesaro – Crăiesc.  

       Astfel, în dimineața zilei de 20 oct/ 1 nov. Eminescu urca în trenul de Viena, împreună cu 

Al. Chibici – Revneanu și un însoțitor. Ajuns la destinație, Poetul este întâmpinat de vărul lui 

Maiorescu – dr. Constantin Popasu, aflat la studii în capitala austriacă, desemnat să se ocupe 

de toate aspectele medicale, precum și de un doctor din Galați, Dimitrie Doca.  

     Acesta îi scrie lui Maiorescu despre participarea sa la internarea lui Eminescu în ”Ospitalul 

dr. Leidesdorf”7. Cum primul demers al lui Popasu pe lângă dr. Schlager, ”Directorul Casei de 

Nebuni a Statului” a eșuat8, nefiind locuri pentru străini, se purcede la internarea Poetului în 

                                                           
Bucureşti şi Iaşi se poate conta pe 40-50 de amici, ceea ce ajunge. Odată grupul constituit, cel mai urgent lucru 
ar fi de-a vedea dacă ,,aicea” sau „aiurea” i se poate asigura o îngrijire deplină şi mai minuţioasă, observând-se 
maladia pas cu pas şi înfăţişând-o - după cum cred că se poate - printr-un tablou grafic. În legătură cu 
proiectata căutare poate că facem bine a Vă mărturisi de pe acum că afară de Bucureşti noi nu cunoaştem 
specialişti distinşi în această ramură. Mi-am permis, pentru ceea ce Vă rog să binevoiţi a mă scuza, a supune 
acestea la apreţierea DVoastre în speranţa că poate dimpreună cu Domnul Teodore Rosetti (actualmente la 
moşia D-Sale) veţi aproba aceste gândiri şi veţi binevoi a lua conducerea intelectuală în încercarea de-a se 
scăpa un om ca Eminescu. Primiţi Vă rog stimate Domn încredinţarea de stimă şi respectul ce Vă port. CONST. 
SIMŢION ” 
6 Titu Maiorescu către Emilia Humpel, ”Dragă Emilie, Pentru Eminescu se găsesc momentan în păstrarea mea 
1140 franci. (Regina a dat 500, încă înainte de a-i fi vorbit, deoarece este în Sinaia). Se va mai ţine aici o 
conferinţă, cu intrare în folosul lui. Cred că cel mai potrivit să vorbească ar fi Alecsandri. De îndată ce s-o 
înapoia din Sinaia, voi stărui pe lângă dânsul. Când voi avea 2000 franci, ne vom putea gândi la transportarea lui 
la Viena. Deocamdată şi aşa nu-i prea târziu, deoarece el este încă neschimbat, în starea aşa numitei „manii 
delirante”. Cum va începe să se liniştească, va fi posibilă transportarea... Al tău frate bun…….” 
7  La internarea lui Eminescu în institutul dr. Leidesdorf a participat și doctorul Dimitrie Doca, din Galați. "Ma 
aflam la gara la Viena, impreuna cu varul dv. Costica, la sosirea nefericitului Eminescu, si-am luat chiar parte la 
instalarea lui in ospitalul lui Leidesdorf. Am vorbit atunci cu domnul Chibici-Revneanu si mi-a spus ca dv, ati fost 
initiatorul formarii unei subscriptii pentru Eminescu, dar mi-a adaogit ca banii adunati sunt departe de a asigura 
starea nefericitului poet, pentru viitor. De aceea, voiesc a forma un comitet pentru a da un mare bal, a carui 
produs sa se destineze jumatate pentru Eminescu si jumatate pentru Ospitalul Cailor Ferate din Galati." (cf. 
George Muntean, 100 documente noi, Editura Eminescu, 2000). 
8 C. POPASU către TITU MAIORESCU  
Viena 8/10 (Octombrie) 883 VIII, Skodagasse (pruter? Reitergasse) Nr. 4 H (?) 17 Iubite Nene, Scuză, mă rog, 
dacă aşa târziu viu a răspunde, dar abia astăzi am putut vorbi cu Schlager, directorul casei de nebuni a 
statului.De prezent este numai un singur loc liber în cl. II, secţia violenţilor. Mai curând de două luni nu e 
speranţă că va mai deveni alt loc liber. Cu toate acestea des se întâmplă că un paţient e luat de rude în decursul 
curei. Atari cazuri însă nu se pot prevedea. Cl. I costă pe zi pentru străini 5 fl., cl. II (3 sau 5 în o odaie) 2,40; 
cheltuielile extraordinare (tutun, cafea etc.) fac pe lună cam 10 fl. Formalităţile care se cer pentru primire sunt 
indicate pe pag. 6 şi 7 în statutele aici alăturate. Asemenea mi-am luat voie a alătura şi prospectul casei lui 
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clinica doctorului Leidesdorf,9 (aflată în cartierul mărginaș al Vienei, Oberdöbling). Popasu 

însă îl categorisește pe acest medic ca fiind mai slab cotat din punct de vedere profesional și 

a cărui notă de plată pentru întreținerea unui pacient era mai scumpă (în final s-a convenit 

asupra sumei de 150 fl. pe lună).  

        Aflat în ultimul an de studii la Universitatea din Viena, unde îl cunoștea destul de bine pe 

celebrul psihiatru prof. Theodor Meynert, Popasu urma să obțină o diplomă de medic, fără 

de care nu putea să profeseze, având nevoie de o practică de cel puțin un an, în vederea 

specializării.  

     Gândurile sale mergeau însă mai departe: dacă mijloacele materiale i-ar fi permis, ar fi 

dorit să studieze la Berlin sau Paris, deși se temea că sprijinul tatălui său era insuficient. 

Spera însă și în ajutorul moral al lui Titu Maiorescu.  

       Mai târziu, Popasu devine medic și profesor al ”Institutului Teologic – Pedagogic din 

Caransebeș”, fiind o figură importantă a vieții culturale din acest oraș. Împreună cu Ioan 

Popasu, Episcop de Caransebeș, unchi al lui Titu Maiorescu, el a creat o veritabilă ”Junime” în 

această parte a țării.  

      O primă întrebare în acest caz este: de ce a fost internat Eminescu într-o clinică cu profil 

psihiatric, și nu într-un azil de alienați, așa cum plănuise Titu Maiorescu?10 

            O soluție alternativă ar fi constituit-o internarea lui Eminescu la ”Spitalul General” din 

Viena - ”Allgemeine Krankenhaus”, cunoscut în zilele noastre sub numele ”AKH”, la secția 

condusă de Prof. Dr. Ludwig Schlager (1828 – 1885), renumit medic psihiatru.  

         Istoria acestui spital datează din anul 1693. Atunci, Împăratul Iosif al II-lea, considerat 

de mulți, pe drept cuvânt, un idealist și un vizionar, a decis, după o vizită incognito în Europa, 

transformarea ”Casei Mari a Săracilor” (”Grossarmen Haus”), într-un spital principal, după 

modelul celui de la Paris, ”Hotel de Dieu”.  

        Aici a fost mutată ”Școala de Medicină” a Universității Viena, care a devenit cu timpul 

unul dintre cele mai mari centre de tratament și cercetare din lume. Profesorii săi se bucurau 

de o bună reputație în întregul Imperiu Austro-Ungar.  

       În laboratoare de la AKH se efectuau ample cercetări iar spitalul constituia o adevărată 

comunitate științifică, având, în vremea în care Eminescu urma să fie internat la Viena, un 

număr de 20 de departamente, 14 institute și clinici.  

       Cele 20 de departamente alcătuiau, de fapt, spitalul propriu-zis. Fiecare departament era 

condus de un ”primarius”, căruia i se interzicea colaborarea cu clinicile, el aflându-se sub 

jurisdicția ”Districtului Austria de Jos”.  

                                                           
Leidesdorf. Aici este mult mai scump. Lidersdorf nu se bucură de o reputaţie prea bună, fiind puţin conştiincios 
- aşa se zice. Odăi sunt libere... (s.n) Al DTale devotat C. POPASU 
9 ” Heilanstalt dr. Leidesdorf” în traducere înseamnă ”Sanatoriul/ Clinica dr. Leidesdorf”. Deci, Eminescu a fost 
trimis la o ”casă de sănătate” și nu la un azil de bolnavi mintali, cum s-ar fi putut întâmpla, dacă tânărul dr. 
Popasu ar fi găsit un loc liber în instituția condusă de dr. Schlager . 
10T. Maiorescu către Gh. Eminovici Domnului George Eminovici Ipăteşti (Distr. Botoşani) Bucureşti 8/30 
Octomvrie 1883.  
   Stimate domnule, Starea fiului D-stră şi amicul nostru literar Mihai Eminescu nu s-a îndreptat încă şi aşa am 
hotărât cu toţi cei de aici, să-l trimitem pe cheltuiala noastră la Institutul de alienaţi din Viena (s.n.) şi să-l lăsăm 
acolo vreme de un an. Dacă nu se va îndrepta până atunci, va fi timpul venit să-l aşezăm la Golia sau la 
Mărcuţa, ca pe un bolnav fără leac. Cu prilejul venirii D-stre la Bucureşti ne-aţi declarat, că lăsaţi asupra noastră 
toată îngrijirea materială şi morală pentru nenorocitul D-stră fiu. Cu toate aceste, m-am crezut dator a vă da de 
ştire despre cele de mai sus. Primiţi, vă rog, încredinţarea deosebitei mele stime, Titu Maiorescu 



 
 

    6 

ASRA 

       Acest spital era frecventat anual de 25 000 de pacienți, care ocupau, pe parcursul unui 

an, cele 2000 de paturi.   

      La ”Spitalul General” -AKH-, taxele de spitalizare variau între 14 guldeni/zi (cam un dolar 

și jumătate, în zilele noastre) pentru pacienții înstăriți și doar 7 cenți/zi pentru cei din clasa 

mijlocie. În cazul săracilor, asistența era gratuită.  

          Deci, erau suficient de mulți bani și condiții destul de bune pentru tratamentul lui 

Eminescu la AKH. În plus, spitalul beneficia de serviciile unuia dintre cei mai mari psihiatri ai 

lumii: prof. Theodor Meynert, prieten cu tânărul Popasu. Acest om de știință era, în același 

timp, poet, autor de balade, istoric, critic dramatic, cunoscător a 6 limbi străine. A fost 

supranumit”părintele arhitecturii creierului”.  

        În tinerețe lucrase la ”Azilul de alienați din Austria de Jos” dar acum preda psihiatria, o 

disciplină relativ nouă, termenul fiind inventat cu 40 de ani în urmă.  

         Dr. Thedor Meynert a înființat o a doua clinică de psihiatrie la ”Spitalul General”. De 

acum înainte, toate tratamentele în domeniul maladiilor mintale aveau să fie descoperite în 

laboratorul de anatomie cerebrală. 

         La departamentul de psihiatrie a doctorului Meynert se perindau între 140-160 de 

pacienți. Oare, acest medic, cunoscut de însuși dr. C. Popasu, nu ar fi acceptat internarea lui 

Eminescu în clinica sa ? Este doar o simplă întrebare!  

       Clinica dr. Meynert era un centru de clasificare, diagnoză și învățământ, de unde 

pacienții ori plecau acasă vindecați, ori ajungeau la alte instituții sau, în cazuri extreme, erau 

trimiși la ”Azilul de nebuni al Austriei de Jos”, aflat la câteva case mai departe, pe aceeași 

stradă-Spitalgasse.  

        În Viena exista încă o instituție de temut: ”Azilul Mare”, aflat pe Lazarettgasse, care îi 

ținea pe pacienți în izolare totală, până ce aceștia mureau! 

         ”Universitatea – Viena”, la rândul ei, avea 16 clinici și 10 institute de cercetare, acestea 

având inițial menirea de a asigura activități de învățământ și cercetare. 

        În cadrul ”Facultății de Medicină” predau atât profesori plătiți de guvernul imperial, cât 

și de Ministerul Educației.  

         Sistemul medical din acea vreme oferea posibilitatea ca un director de clinică medicală 

universitară să practice medicina și în particular, dar acest lucru nu îi era permis unui 

director de institut.  

         Eminescu putea fi tratat în condiții egale, dacă nu și mai bine, într-o clinică particulară, 

de curând înființată, situată în Oberdöbling.  

        În anul 1882, în imediata apropiere a sanatoriului dr. Leidesdorf se inaugurase un 

modern spital privat, ”Rudolfinerhaus”, aflat sub înaltul patronaj al Prințului Moștenitor, 

Rudolf de Habsburg (1858 – 1889), fiul Împăratului Franz Joseph I și al Împărătesei Elisabeth 

(”Sisi”), al cărui ctitor era celebrul chirurg Theodor Billroth (1829 – 1894).     

        S-a susținut că alegerea ”Sanatoriului dr. Leidesdorf” ar fi avut menirea să trezească 

ecou pozitiv în mintea lui Eminescu, fiindcă unul dintre poeții săi preferați, Lenau, fusese 

tratat, cu ani în urmă, la Oberdöbling. Un argument care putea conta, de asemenea, era 

acela că un alt pacient român, generalul Cerchez, se afla internat în aceeași clinică din 

Oberdöbling.  

        Este stranie aserțiunea tânărului dr. Popasu, conform căreia  

dr. Leidesdorf nu s-ar fi bucurat de o reputație prea bună, că nu era conștiincios! 
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        Eminescu cunoștea renumele acestui mare medic din capitala Austriei. El a relatat în 

”Timpul”, cu mai bine de 6 ani în urmă, o știre privitoare la dr. Leidesdorf:  

” Turcia - „De la 7 august st.n...."  

De la 7 august st. n. au ajuns în Constantinopole profesorul dr. Leidesdorf din Viena spre a se 

consulta asupra stării sănătății sultanului cu medicul de curte al acestuia, d-rul Capoleone.  

        În urmã, în înțelegere cu medicul de curte, profesorul a început sã-l trateze pe sultan. 

Acesta suferea de o estremă superescitație nervoasă, cauzată prin o insomnie de șase 

săptămâni ce l-au cuprins puțin după suirea sa pe tron.  

       După căutarea profesorului, insomnia au încetat în parte, cu toate acestea iritabilitatea 

sa nervoasă, reclamă cea mai mare liniște și cruțare.  

*11 august 1876”  

         De mirare este faptul că diagnosticul (”estremă superescitație nervoasă”), ca și 

remediul (”iritabilitatea nervoasă reclamă cea mai mare liniște și cruțare”) seamănă în mod 

straniu cu afecțiunea de care suferea Poetul !  

         Așadar, părerea potrivit căreia reputația dr. Leidesdorf nu era dintre cele mai bune nu 

se confirmă ! Dimpotrivă, acest sanatoriu era unul dintre cele mai căutate spitale din Viena, 

printre cei internați aici aflându-se reprezentanți ai nobilimii acelor timpuri.  

        Memoriile marelui savant Z. Freud, care și-a făcut o parte din ucenicie și în clinica din 

Oberdöbling, începând cu 1885, sunt un prețios izvor de informații. 

        El relatează că mulți dintre pacienți aveau titluri nobiliare. Aici, în afara unui semnificativ 

număr de baroni sau   conți11, mai puteau fi întâlniți doi prinți, dintre care unul era fiul 

Mariei Luiza, soția lui Napoleon.  

În acest context, acuzațiile aduse lui Eminescu (conform cărora mintea o luase razna atunci 

când apela cu titluri de regi și împărați pe doctorii săi curanți

Obersteiner și Leidesdorf12 trebuie privite cu înțelegere, atât timp cât colegii săi de suferință 

se adresau zilnic cu formule protocolare princiare.  

Dan Toma Dulciu
                                                           
11 Printre figurile devenite familiare acestui stabiliment amintim pe contele Wilhelm Albrecht de Montenuovo, 
membru al ”Casei de Austria” (decedat aici în anul 1894).  C. Popasu către Titu Maiorescu Viena 26/11 1883 D-
lui Titu Maiorescu la București. (...) A botezat întreg personalul din internat. Leidesdorf ist der Konig von China, 
Obersteiner: H. Heine, Konig der Juden; fiecare e rege. Mai zilele trecute a discutat cu Obersteiner despre 
vechimea limbii române aşa: fiindcă limba română e urmaşa celei dacice, care a fost cea mai veche, limba 
română e astăzi cea mai veche.Obersteiner îmi spuse că în decursul acestei convorbiri, care a durat 15 minute, 
Eminescu a vorbit binişor. Al D-tale devotat C. Popasu  
”Acești membri ai nobilimii arătau jalnici și prăpădiți: nu în privința veștmintelor, care de regulă erau viu 
colorate, ci a expresiei de pe chipul lor și a comportamentului. În cazul unora dintre ei, era greu să delimitezi 
excentricitatea de boala propriuzisă. ” (apud Irving Stone, ”Turnul Nebunilor”, 1972 ). 
12 C. Popasu către Titu Maiorescu Viena 3/11(XI) 883 VIII, Skodagasse 6 W 17 Iubite Nene, Pe Eminescu l-am 
internat imediat în institutul lui Leidesdorf, nefiind la Schlager nici un loc liber. O diagnoză şi o prognoză încă nu 
s-a putut face; abia după 10 zile, după ce se va studia paţientul se va putea spune ceva. În tot cazul, cred că mai 
întâi de toate va fi de lipsă o cură anti-syphilitică. (sn) 
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Melania Briciu Atanasiu 
 

 

 

 

 

 

 

În cerc vicios amintirile 
 

doar în poziția lotus îmi pot exersa 

memoria  

meditez tot mai des la tinerețea  

îndărătnică despletită  

când nu mă știam găsi în lume nici lumea 

n-o puteam găsi în mine  

poate că nu aveam destule amintiri 

acum respir poezii clipă de clipă  

mănânc gulaș aproape zilnic  

tund trandafiri vienezi în fiecare lună  

anual port de grijă copiilor berlinezi, 

londonezi  

îmi schimb țările aproape o dată la un 

deceniu  

dar nu uit să pun în toate serile  

humus de dor la rădăcina din suflet 

în viață te poți obișnui cu orice dar nu cu 

moartea 

eu vin pe sălbatice versuri uneori ca pe 

torente periculoase  

vâslesc cu trudă într-o ambarcațiune de 

sport extrem  

oare doar atunci vom înțelege iubirea  

după ce obosiți de mariajul cu viața  

vom accepta invitația la balul cu smoching 

și rochii albepoți obosi de viață și atunci 

când crezi că ești fericit 

încă nu mă pot dumiri asupra indecenței  

din zâmbetul unei proteze în paharul cu 

apă  

mi-e greu să accept impertinența din 

oglinzile ridate  

poate ar trebui să-mi amintesc permanent 

ce des cădeam în copilărie  

și cât de utile erau zdreliturile 

 

 

Am fost acolo 
 

am fost acolo în șaptezeci și șapte * 

masa de ping-pong plângea tristă în fața 

blocului 

tata rămăsese trei schimburi în mină 

se luminase tot subteranul cu lămpașe de 

speranță 

nu eram nici copil nici adult 

dar aveam în mine o sete de explozie 

care să acopere toată foamea din galerii 

spre  afară 

urla demagogia la poarta principală 

sub funiculare se tânguiau văduve și orfani 

în colivii* chipuri de mineri îndoliate de 

trudă 

ochii lor străluceau mocnit precum huila 

din abataje 

eroii mei 

 

am fost acolo în nouăzeci 

inima suspina singură în fața neînțelegerii 

tata a preferat să rămână trei săptămâni 

lângă televizorul „liber“ 

adâncul meu se luminase cu toate 

aurorele boreale 

eram între tinerețe și maturitate 

aveam în mine o foame de Bing Bang 

care să năruie toată istoria într-un singur 

vid negru 

urla minciuna pe postul principal 

sub balcon cântau cei adăpați la doruri 

înalte 

la fântână chipuri de mineri zdrențuite de 

ură 

ochii lor străluceau intens ca praful de 

cărbune aprins călăii mei 
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Foaie de observaţie 
 

 

doctore mă doare sufletul hăcuit 

în abatorul indulgenței pe care 

istoria zâmbind cu subînțeles 

mi-a administrat-o conștiincios 

în doze mici repetate 

 

prietenul meu adevărul 

(un pacient mai vechi de-al tău) 

îmi povestea bunăoară că l-a lovit 

parkinsonul 

și de câtva timp soția lui onoarea 

suferă de alzheimer 

 

când în stomacul meu se lăfăie o gaură 

neagră 

scurmă în mine visul cel rău 

var nestins memoria îmi arde neuronii 

prescrie-mi prișnițe contra insomniilor 

să nu mai urlu pe margine de lună 

(mă vor confunda cu vreun dulău din 

vecini) 

 

nopțile îmi dau seama cu adevărat 

că negrul nu este culoare doar este 

atât cât poate fi ceva ce nu este 

dar ce să fac cu prea mult alb 

când mă năpădește ostil în erupții de 

glaucom 

 

 

pune-mă doctore la terapie intensivă 

dă-mi somnifere cu pumnul 

vreau să visez timpul când descoperind 

focul 

dănțuiam goi în jurul său 

pur și simplu 

 

Sfaturi pentru mântuire, 
de Preot Stavrofor Radu Botiş 

 

 

 Apărută la Editura ,,Ariadna”,Baia Mare(în anul 

2002), cartea Sfaturi pentru mântuire se constituie  un 

îndreptar ajutător şi binevoitor, pentru credinciosul 

ortodox. Din primele rânduri, ni se relevă experienţa 

duhovnicească, dar şi cea teologală (la modul foarte 

general şi cuprinzător, al acestui cuvânt). ,,Doreşti să 

pricepi întru totul şi să guşti cuvintele Domnului? 

Străduieşte-te, în permanenţă îndreaptă viaţa ta după a 

Lui. Degeaba vorbeşti frumos despre Sfânta Treime, dacă 

în suflet nu ai smerenie, fiindcă fără aceasta niciodată nu poţi fi pe placul Sfintei Treimi. (...) 

Cea mai mare înţelepciune este să mergi către împărăţia cerurilor, neţinând socoteală de 

ceea ce va spune lumea despre tine”, îşi îndeamnă părintele Radu Botiş cititorul acestei cărţi. 

Mai mult chiar, cu delicată îndrăzneală, ne ,,trage de mânecă” şi ne atenţionează: ,,Sunt 

multe lucruri în lumea aceasta, a căror cunoaştere este de prea puţin folos sufletului, iar cine 

se îngrijeşte de altceva decât de mântuirea lui, acela nu ştie ce face”. Aşadar, ,,Fii smerit!” 
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Însă, pentru zidire duhovnicească, ,,Este cu adevărat fericit cel ce a aflat adevărul, aşa cum 

este el. (...) Cel căruia îi vorbeşte Cuvântul (Cel) Veşnic, acela cunoaşte lumina. Toate vin de 

la acest Cuvânt atoatestăpânitor”. Pentru că, de fapt, ,,mulţi se pierd în lumea aceasta, din 

pricina unei învăţături mincinoase şi a uitării de Dumnezeu”. În ceea ce priveşte citirea din 

Sfânta Scriptură, autorul cărţii Sfaturi pentru Mântuire ne atenţionează: ,,Dacă voieşti să 

câştigi vreun folos, citeşte cu smerenie, cu inima curată şi cu credinţă; nu te mândri cu 

destoinicia ta”. Cel mai mare pericol vine dinspre mândrie, care se manifestă într-o 

multitudine de faţete. ,,Nu te crede că eşti mai bun decât alţii, ca nu cumva să fii rău privit de 

ochiul lui Dumnezeu, care vede tot ce este înlăuntrul tău”. Lucrurile trec şi pe un alt plan, s-

ar putea numi psihologic. Concret, vorbind, părintele Radu Botiş ne sfătuieşte: ,,Nu fi prea 

prietenos. Este mai înţelept să nu-ţi spui tainele inimii tale la toată lumea, ci numai omului 

înţelept şi temător de Dumnezeu”. Câştigul foarte mare îl obţine creştinul atunci când devine 

supus şi ascultător. Acestea două dezvoltă o calitate extrem de utilă: ,,Să nu vorbeşti mai 

mult decât este necesar”. Un ,,pedagog” necesar (s-ar putea adăuga, inevitabil) îl constituie 

,,Tăria în ispite”. Pentru că ,,Atâta timp cât trăieşte pe acest pământ, omul nu va fi niciodată 

la adăpost faţă de nevoi şi de ispite; purtăm în noi sămânţa desfrânării, cu care ne-am 

născut. Mereu vom avea câte puţin de suferit, deoarece am pierdut, încă de la început, 

binele şi fericirea”. ,,Nu judeca pe alţii”, ci realizează ,,Fapte făcute din iubire”, şi chiar mai 

mult, ,,Rabdă greşelile altuia”, ne îndeamnă autorul cărţii comentate. Pentru momentele de 

singurătate şi tăcere, părintele Radu Botiş recomandă: ,,Citeşte totdeauna cărţi care îţi 

îmbunătăţesc inima. (...) Cel ce voieşte să meargă către o adevărată viaţă sufletească, 

trebuie să fugă de zarva lumii, pentru a putea rămâne împreună cu Iisus. (...) În tăcere şi în 

linişte, omul evlavios merge către desăvârşire şi poate pătrunde cu mult mai uşor tainele 

Scripturii”. Toate pregătirile noastre le facem în vederea unui moment care va veni cu cea 

mai mare certitudine. Aşadar, ,,În tot ceea ce faci şi ce gândeşti, trebuie să lucrezi în aşa fel 

încât să fii pregătit în permanenţă pentru întâlnirea cu Dreptul Judecător. Când eşti împăcat 

în inima ta, atunci nu îţi mai este frică de moarte, iar dacă astăzi nu eşti pregătit, vei mai 

apuca oare să fii mâine, căci ziua ce vine nu poţi să te încredinţezi dacă o vei apuca”.  

Cartea a II-a începe cu un ,,memento”: ,,Gândeşte-te la sufletul tău”, amintindu-se cuvintele 

Mântuitorului nostru: ,,Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Pentru că ,,Creştinul 

adevărat îşi strânge uşor puterile sufletului său, căci el niciodată nu le-a risipit pe toate. (...) 

Dacă ai fi aşa cum trebuie să fii, adică bun şi curat, ai simţi ajutorul, sporul şi desăvârşirea 

ta”. Părintele Radu Botiş îl sfătuieşte pe creştin: ,,Veghează asupra ta. Dacă te-ai dezlipi de 

grijile cele lumeşti, repede ai ajunge la desăvârşire”.  

Cartea a III-a se intitulează ,,Iisus vorbeşte sufletului credincios”. ,,Fericite sunt urechile (şi 

ochii) care cercetează cu de-amănuntul părţile ascunse ale lor”, îndeamnă autorul acestei 

cărţi pentru suflet. Sunt multe pasaje şi chiar pagini întregi din Sfaturi pentru mântuire în 

care cititorul are senzaţia că stă alături de părintele Radu Botiş, în rugăciune, precum 

cuvintele de la final: ,,Da, Doamne, Tu ai mai multă grijă de mine decât aş putea avea eu 

însumi, iar cel care nu se rezeamă de Tine, curând va cădea. Doamne, dreaptă să rămână 

voia mea către Tine, căci tot ceea ce Tu faci este bun”.  

Constantin Marin 
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Mai dalbă, Alba reîntregirii 

Pr.Radu Botiş 
 

În Alba țării, sub cetate   

Sălășluiesc, de mult, eroi 

Răpuși cu dorul de dreptate 

Uitați, adesea, și de noi. 

 

Se aud sub crucile creștine 

Cum lacrimile curg șuvoi, 

Până la cer răzbat suspine 

Cu jind la pacea de apoi. 

 

La Alba Iulia, altarul 

Mai poartă-n catedrală semn, 

Iar peste țară, preasfânt,harul 

Scoboară la poporul demn. 

 

Mai dalbă, Alba reîntregirii 

Răscoală-n noi chemarea sa, 

Cu, pretutindenea, martirii 

Unirea sfântă va dura. 

 

 

Bate vremea-n clopote de taină  
   

Bate vremea-n clopote de taină  

Iar ursita și-a pierdut cărarea,  

Necuprinsu acesta sfindând zarea  

Lasă trupul umbrei fără haină.  

 

Sfredelesc priviri în hău lumii  

Crucile Golgotei sângerând,  

Lângă Tatăl, plin de pace, blând  

Răzvrătiti își plâng fii furtunii.  

   

A pierit în nesfârșitul mării  

Atlantida, tăinuind etern,  

Vocile pieirii parcă cern  

Șoaptele-și spun timpul neuitării.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bate vremea-n clopote de taină  

Agonia-n rostul nerostit,  

Din priviri se scaldă-n asfințit  

Chipul umbrei, trupu-i fără haină. 

 

 

Din suflet orişicând răsună 

 

Din Basarabia răsună 

Un bucium peste plai străbun, 

Parcă din ceruri se adună 

Şi îngerii cu Tatăl Bun. 

 

Din Basarabia răzbate 

Ecou de frate pîn’la cer 

Iar Prutul inima împarte 

În mare jale şi mister. 

 

Din Basarabia se vede 

Salutul fratelui cuprins 

De dorul sfânt în care crede 

Şi de oftat pe veci nestins. 

 

………………………..........……. 

 

Din Mama Ţară tot răsună 

Alt bucium peste plai străbun, 

Parcă din ceruri se adună 

Şi îngerii cu Tatăl Bun. 
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Evenimente importante  
Nunta în stil tradiţional românesc, în Austria la Salzburg 
 
La biserica ortodoxă din Salzburg, în a doua zi din luna iunie, în curtea bisericii au răsunat 

cântecele tradiționale de nuntă românească ținându-se cont de toate etapele 

corespunzătoare unei nunți românești la sat. Muzica şi voia bună i-a însoţit pe însurăţei, iar 

mireasa, extrem de emoţionată, a spus că şi-a împlinit un vis din copilărie când, asistând la 

un eveniment asemănător în familie, şi-a promis că, la momentul potrivit, şi nunta ei va fi la 

fel. 

Am văzut cât de frumoasă este nunta românească autentică și câtă bucurie aduc invitaților 

obiceiurile, costumul și jocul popular. 

La o nuntă tradiţională, aşa cum este şi firesc, meniul a fost aranjat tradițional, delectând 

mesenii cu bucate românești alese. 

Românii plecaţi în străinătate nu uită tradiţiile, uneori, aș putea spune că poate le respectă 

mai mult ca cei rămași la vatră. Cred cu tărie că nunta românească este plină de emoție, 

intensitate, tradiție și obieciuri străvechi care oferă acel plus de magie unei povești de iubire. 
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Ion Caramitru - actor român la Viena 
  

  

În seara zilei de 14 iunie la teatrul Pygmalion din Viena,  a avut loc  un  recital extraordinar 

susținut de domnul Ion Caramitru - actor român de teatru și film, regizor și figură politică, 

însoțit muzical de maestrul clarinetist Aurelian Octav-Popa!  

 

Referitor la acest deosebit eveniment, am primit la redacție un frumos articol scris de tânăra 

originară din Moldova, Ludmila Sîrbu care a fost numită de către Ministerul austriac de 

Externe Ambasador pentru Integrare.  

 

 

Dor de Eminescu este motto-ul apariției lui Ion Caramitru. 

Legendarul director al Teatrului Național din București, aflat 

pentru întâia oară pe scena teatrului vienez Pygmalion, cu ocazia 

aniversării a 129 de ani de la moartea poetului: 14 iunie 2018. 

Scena Pygmaion, în lumina difuză. Se aude muzica lui Aurelian 

Octavian-Popa, cunoscut clarinetist, membru al Filarmonicii 

G.Enescu din București. Tonalități ironic-melancolice. 

Parcă din deportare, dar atât de aproape. O lumină albastră îl 

învaluie pe actorul care, timp de mai bine de o oră, conturează lumile, poate ascunse, ale 

unei „the dark side of the moon“, într-un colaj de proză și poezie eminesciană. 

O apariție extraordinară, pe scândura scenei micului Pygmalion, un teatru bine vizitat, ce 

aparține regizorului român, trăitor în străinătate, Geirun Tino. 

Ion Caramitru ne cucerește la 

cei 78 de ani ai săi, într-un 

recital fulminant, cu 

trăsăturile puternice ale 

liderului revoluționar, 

etalând o eleganță 

cuceritoare.  

Aplause furtunoase pentru 

deosebitul actor Ion Caramitru si Aurelian Octav-Popa, 

însoțitorul său muzical. 

Teatrul „Pygmalion“ găzduiește de 

peste 20 de ani autori austrieci clasici 

și moderni, precum și ansambluri 

teatrale renumite ale României lui 

Geirun TINO. 

 

Ludmila Sârbu 
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Tabăra de creaţie "Un deceniu de Prietenie la Iaşi" 
 

Recent, am participat împreună cu multă lume 

bună la  o Tabăra de creaţie "Un deceniu de 

Prietenie la Iaşi", organizată de Asociaţia 

Universul Prieteniei a cărei președinte este 

distinsa doamnă Rodica Rodean - unul din 

oamenii dați de Dumnezeu pentru ai împăca 

sufletește pe toți. Doamna Rodean reușește de 

fiecare dată să mă impresioneze cu câtă pasiune 

organizează sărbătorile și evenimentele culturale, 

jertfind sâmbetele, duminicile şi alte 

sărbători, în loc să fie cu familia. 

Trăim o viață din fugă…Alergăm după 

ceva și, apoi, obținând îți dai seama 

că nu a fost atât de important și că ai 

pierdut timpul în van. Pentru fiecare 

om sunt esențiale întâlnirile pentru 

formarea lui. Dacă nu suntem 

disponibili sau deschiși, ratăm aceste 

întâlniri și ne pierdem în van și rutină. 

Această festivitate a fost dedicată recunoașterii 

publice a celor care promovează valorile noastre 

perene. Florile recunoștinței noastre tuturor 

celor care-și aduc din plin aportul pe tărâmul 

cultural, sincere felicitări doamnei Rodica 

Rodean pentru buna organizare până la cele mai 

mici detalii.  

Un eveniment la care emoțiile  și bucuria 

au fost la cote maxime! Cultura unui 

neam îl reprezintă în totalitate. Ce ne-am 

face fără pilonii culturii în societate, fără oamenii 

de creație care le întâlnesc în dezvoltarea 

profesională, continuă să ne amintească de 

poezia lui Eminescu, strunele lui George Enescu, 

sau de  cei ce ne-au lăsat horele strămoșești. A 

fost un eveniment care a provocat un ecou în întreg orașul Iași. Înainte de demararea 

evenimentului propriu-zis, ne-am adunat cu toții să-l omagiem pe scriitorul Horia Zilieru 
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ajuns la frumoasa vârstă de 85 de ani cu o seară de ,literatură satirică cu membri Asociaţiei 

Literare "Păstorel", muzică de Jazz cu Mihaela Loredana Gârlea şi pian cu Alex Marinescu 

degustare de vinuri. Seara s-a încheiat în acorduri de jazz, interpretă fiind distinsa doamnă 

Loredana Gârlea. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Întregul eveniment s-a desfășurat în decurs de patru zile cu diverse activități și s-a încheiat 

cu un Carnaval - Obiceiuri şi tradiţii româneşti.  
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Oficialităţi marcante, în vizită la Viena 
 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, doamna Natalia-Elena Intotero, a efectuat o vizită 

oficială în Austria unde a avut întâlniri cu oficialități, dar și cu reprezentanți ai mediului 

asociativ românesc din Viena. Prima parte a vizitei a inclus o întrevedere cu primarul Vienei, 

Michael Ludwig, în cadrul căreia a discutat despre  comunitatea românilor din capitala 

Austriei. Ulterior, s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor de români s-a discutat despre 

proiecte și programe derulate de MRP. În acest sens doamna ministru ne-a asigurat  că 

numai printr-o legătură strânsă între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, misiunile 

diplomatice și asociații se pot realiza cât mai multe lucruri bune pentru românii de peste 

hotare.  
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EUGEN DOGA, la Palatul Schönbrunn  

 
 La Viena, pe 15 iunie, Eugen Doga si Orchestra simfonică Teleradio-Moldova l-au 

cântat pe Mihai Eminescu, așa cum rar se întâmplă! Un Concert extraordinar închinat 

memoriei lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889) cu ocazia Centenarului Marii 

Uniri.  

  Maestrul Eugen Doga, alături de Orchestra Teleradio-Moldova de la Chisinău (dirijor 

Dumitru Cârciumaru). Solişti: Mariana Bulicanu (soprană), Ana Maria Donose (soprană), Ion 

Timofti (tenor) și Vitalie Advahov (acordeon), ne-au mângâiat sufletul pe versurile marelui 

poet Mihai Eminescu. Concertul, dedicat Centenarului, a fost o declarație de iubire față de 

tot ce înseamnă valoare. Avem nevoie să ne raportăm necontenit la valoare, la cultură, 

pentru că ele sunt drumul nostru către libertate. Libertatea de a gândi frumos, de a acționa 

pe măsură și de a fi un om împlinit sufletește. Felicitări minunatei Orchestre Teleradio-

Moldova din Chișinău! Felicitări pentru organizarea acestui eveniment Ambasadei Republicii 

Moldova în Austria, Institutului Cultural Român, Asociației Mihai Eminescu.  
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România salută Viena!  
 Cu ocazia Centenarului României Mari, Asociaţia Mihai Eminescu din Viena a 

organizat evenimentul România salută Viena! în inima capitalei austriece, într-un loc cu 

tradiţie pentru evenimentele în aer liber care se adesează unui public larg. Michaelerplatz – 

piaţa publică de la porţile Hofburg (Palatul Imperial din Viena) a găzduit, un târg de produse 

tradiţionale din România, pe care le vor prezenta şi promova expozanţi şi meşteşugari din 

Transilvania, Bucovina, Maramureş şi Satu Mare (ţesături, produse din lemn şi ceramică, ouă 

încondeiate etc.). Pe scena din Michaelerplatz au avut loc concerte, momente de dans şi 

prezentări ale portului popular românesc din diferite regiuni istorice ale României. 

Spectacolele vor avea loc cu participarea Ansamblului Ciprian Porumbescu, a Ansamblului 

Folcloric Naţional Transilvania şi a Ansamblului Doruri Sătmărene.  

Parteneri: Institutul Cultural Român, Primăria oraşului Viena, Ambasada României la Viena, 

Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, 

Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu” din Satu Mare, Asociaţia Ţara Oaşului şi Kulturkreis Wien. 

Parteneri media: Agenţia de presă Diaspora azi, Uniunea Jurnaliştilor Români de 

Pretutindeni, AGERPRES . 

(text preluat din comunicatul evenimentului) 
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Lucia Patraşcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢARA MEA 

 
Când străbunii au clădit o ţară, 

I-au pus temelie graiul sfânt, 

Doine i-au cântat în prag de seară 

Şi-au crescut copii pe-acest pământ. 

Râurile l-au scăldat în valuri, 

Ei, de strajă sus, în munţi, au stat, 

Mioriţe i-au cântat pe dealuri, 

Câmpuri verzi cu grâu a semănat. 

I-au făcut cetăţi de apărare 

Şi apoi le-au zugrăvit pereţi 

Cu icoane-n aur şi arginturi 

Şi cu un albastru Voroneţ. 

S-au jertfit mereu cu bucurie… 

Veac de veac au apărat-o apoi 

De duşmanii ce aveau să vie, 

S-o păstreze-ntreagă pentru noi!… 

Ne-au dat portul cel dintotdeauna, 

Ne-au trimis din vorbă-n vorbă, 

cânt, 

Să-l cântăm când împletim cununa 

Spicelor din grâul cel mai sfânt, 

S-o purtăm cu drag pe culmea ninsă 

Şi în hore mândre s-o jucăm, 

Să-i păstram averea neatinsă 

Ca întreagă, la copii s-o dăm!… 

 

 

ÎNSTRĂINATULUI 

 
Când uşa se-nchide şi-ţi pare că totul 

E rece, e searbăd şi n-are vreun rost, 

Ia-ţi drumul cu tine şi caută locul 

În care e altfel şi parc-ai mai fost! 

Străbate vâltoarea cea neagră, prea 

deasă 

Şi ieşi la lumina ce cade-n zăvoi, 

Priveşte copacii cu floare mireasă, 

Culege din ramuri izvoarele noi, 

Adună-ţi în minte crâmpeie de note, 

Ce zburdă pe strune cu pasul 

sprinţar 

Alături de fete cu ii şi cu fote 

Şi prinde-ţi cărarea în joc milenar! 

Te du pe imaşuri şi-ascultă cântarea, 

Ce curge din fluier cu dor şi alean!… 

Atunci când răsună şi-nvăluie zarea, 

Vei şti că-i o doină şi-o cântă un 

cioban. 

Opreşte-ţi auzul la sunetul dulce, 

Ce-ţi stinge din inimă greul tumult 

Şi culcă-ţi obrazul pe iarba ce-aduce 

Fiorul de viaţă din vremi de demult. 
  

Lucia Pătraşcu 
Din volumul „Cunună la Nunta de Aur” 

Brăila 2008 
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Permiteţi-mi să mă prezint! 
 

 

Îmi este oarecum peste mână să vorbesc despre mine, 

gândindu-mă nu atât la vorba înțeleaptă din bătrâni, care 

glăsuiește astfel: ”Lauda de sine nu miroase a bine !”, dar 

mai ales să fac o alegere cât mai sintetică, în același timp 

elocventă, a contribuțiilor personale, o picătură infimă la 

tezaurul de cunoaștere a patrimoniului cultural românesc. 

De aceea, îmi permit să reiau, mai întâi, o prezentare 

făcută recent de bunul meu prieten, Ion C. Rogojanu unei 

cărți scrise în urmă cu ceva timp, în capitala Austriei, 

”Mihai Eminescu Itinerar Vienez”(2017): 

            ” Pe Dan Toma Dulciu l-am întâlnit la ”agapele” 

lunare ale Societății ”Getica”, acum mai bine de 5 lustri de viață. Fusesem invitat aici de 

inițiatorul acestei asociații, domnul Gabriel Gheorghe.  

           ”Gura elevată a târgului” vorbea despre acesta cu admirație, considerându-l un 

polihistor care, din motive ”neortodoxe” și pecuniare, publicase foarte puțin din 

manuscrisele sale. Prelegerile de la ”Getica” m-au convins de erudiția si seriozitatea 

cercetărilor sale. 

             Amintesc câteva: originea și vechimea limbii române, Inzii și obârșia lor în munții 

Carpați, confirmată în celebrele ”Vede” indiene, Pitagora și civilizația geților, Maria Gimbutas 

și istoria românilor etc. 

        Auditorul din aula Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București, unde se 

țineau întâlnirile ”Geticei”, era eterogen atât ca vârstă dar și ca preocupări: de la profesori 

universitari, antropologi, istorici, lingviști, juriști, geografi, geologi, arhiviști, literați, la simpli 

curioși. 

             Pasiunea comună – cunoașterea, chiar dacă era vorba de oamenii de știință  Alf 

Lombard, Ion Dumitriu – Snagov, Cantemir Rișcuția (împreună cu soția sa), Vasile Boroneanț,  

Pandele Olteanu,  Vasile Vetișanu, Gh. Focșa,  Ion Ghinoiu, N. Leonăchescu,  I.C. Chițimia, 

David Popescu, Al. Badea, Nicolae Țicleanu, de Sorana Georgescu - Gorjan, fiica 

constructorului Coloanei lui Brâncuși sau de juniorul Octavian Rogojanu.  

               Noutatea punctelor de vedere ale lui Dan Toma Dulciu și felul său neostentativ de a-

și comunica opiniile au făcut să continuăm, după ”Getica”, discuțiile în casa mea-bibliotecă 

de pe Calea Moșilor.  

               Multe dintre conexiunile de gând generate de ”buluceala de idei” ce ne însuflețeau 

conversațiile despre Eminescu, au fost dezvoltate în eseuri cuprinse în volumele sale 

ulterioare. 
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Încercările lui Dan Toma Dulciu sunt, în bună măsură, contribuții inedite. Prioritatea unor 

idei este evidentă, cum ar fi: identificarea unui mesaj steganografic pe coperta Ediției 

Princeps a poeziilor eminesciene, ascunzând numele V. Micle, descoperirea primei traduceri 

în limba engleză a unei poezii eminesciene, ”cazul Eminescu” în dezbaterea Congresului de la 

Amsterdam al ”Asociației Literare Internaționale” (27 septembrie 1883), descoperirea unor 

manuscrise Eminescu în Arhiva Ministerului de Externe, cercetate de către prof. dr. Lucian 

Ionescu, un cunoscut expert grafolog, care a confirmat că  documentele respective erau 

scrise de Eminescu. Era pentru prima dată când s-a făcut o asemenea comunicare, urmare a 

unui interviu realizat cu domnul Dan Toma Dulciu, pe care l-am tipătit în anul 1998, sub titlul 

”Ambrozie și aguridă - Biblioteca  Eminescu” . 

              Putem de asemenea aminti și alte subiecte puse pentru prima oară în discuție de 

către autor:  rolul  avut de diplomatul dr. Eugene Schuyler în biografia lui Eminescu (episodul 

Capșa  din 28 iunie 1883); semnificația simbolică a torțelor cu vârful în jos,  aflate  pe 

mormântul lui Eminescu; incidentul diplomatic de la Peleș, din toamna anului 1882, cu 

posibile ecouri în poemul ”Luceafărul”; donația de carte făcută de Mihai Eminescu Bibliotecii 

Colegiului Sf. Barbara, de la Viena, ipoteza prezenței unor cărți ce au aparținut lui Mihai 

Eminescu, dăruite de Titu Maiorescu Bibliotecii Liceului Gh. Șincai din București, repunerea 

în circuitul public a primului film documentar realizat în 1915 de către Octav Minar (acum 

poate fi vizionat oricând pe Internet)  și apoi realizarea unei variante color a acestei prime 

creații cinematografice dedicate lui Eminescu, Creangă, Veronica în urmă cu mai bine de 100 

de ani, crearea primului Muzeu Virtual Mihai Eminescu, descoperirea unei fotografii inedite 

înfățițându-l pe Eminescu, alături de Veronica Micle și, în sfârșit, trei cărți scrise la Viena, 

unde autorul reface, pe baza documentelor de arhivă, epoca studiilor Luceafărului 

spiritualității românești, respectiv revenirea sa la tratament în Austria.  

            Despre Dan Toma Dulciu pot scrie multe. În primul rând despre  faptul că el are ceea 

ce se numeşte bucuria prieteniei. Ne-a  apropiat tocmai modul sincer şi nesofisticat de 

comunicare, în care poţi să ai un alt punct de vedere, fără să te baţi cu cineva. 

              Se observă acum, în lumea aceasta care afirmă că-l iubeşte pe Eminescu, că există 

mulţi eminescologi, eminescofili, dar există puţină comunicare între diverse orientări, între 

oameni cu diverse preocupări legate de Eminescu, care să-i adune,  chiar dacă au puncte de 

vedere diferite.  Dan Toma  Dulciu a reuşit să unească, să-i apropie pe mulți  oameni (şi nu 

să-i dezbine).  

             Dacă vor fi autori de talia lui Dan Toma Dulciu şi a altora ca el, întotdeauna o să avem 

noutăţi despre Eminescu. Eu l-am sfătuit că ar fi bine să nu le dăm pe toate la iveală, ca să 

mai rămână  teren de cercetare şi pentru alte generaţii. 

             Lucrarea de față dovedește că  sfatul meu  a fost ignorat. Profitând de oportunitatea 

de a locui  la Viena, autorul cărții și-a dovedit încă o dată neastâmpărul creator, ”scociorând” 

prin ”gazeturi” vieneze de acum un veac și jumătate, în căutare de ”novele” eminesciene. 

Multe dintre ele vor fi fost, fără îndoială, la ”îndemâna” multor vizitatori ai acestui oraș, dar 

nu și la ”îndemintea” acestora.  
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Îi îndemnăm pe cititori să ia aminte la paginile acestei cărți, unde vor găsi o  priveliște tihnită, 

analizată prin ocheanul unui imparțial admirator, ferit de pohte encomiastice ori de 

răstălmăciri spectaculoase, etalate ostentativ, în limbaj alambicat. 

    Dan Toma Dulciu nu este numai un prieten al lui Eminescu, ci al tuturor celor care au 

simţăminte faţă de acest „bun” al poporului român. 

      Nădăjduiesc că, în noul mileniu, cercetarea operei lui Eminescu va beneficia de exegeze 

superioare, multidisciplinare, care vor pune în valoare și contribuțiile lui Dan Toma Dulciu.  

              Ca într-un joc de puzzle, miile de ”găselnițe” ale celor ce    s-au încumetat a primi un 

”strop de nemurire”, scriind despre Eminescu, se vor situa acolo unde le va fi datul.” 

              Acestea fiind zise, mai adaug, selectiv, câteva contribuții de cunoaștere a trecutului 

nostru istoric, asupra unora trebuind să renunț, din lipsă de spațiu tipografic (importanța 

Casei Capșa și rolul său în acomodarea cu mentalul european al României moderne, 

influența ideilor paulicianismului în vechea cultură românească și prezența unor relicve de 

civilizație pvlicheană într-o localitate din apropiere de București, prima monografie a Bisericii 

Sf. Spiridon Vechi, simbol al legăturilor culturii medievale românești cu Orientul Mijlociu, 

influențe ale artei islamice asupra unor monumente de cult din țara noastră, etc), iar asupra 

altora rezum în câteva cuvinte: identificarea în Arhiva Comisiei Monumentelor Istorice de la 

București a unui manuscris necunoscut al lui Dimitrie Cantemir, care modifică radical istoria 

domniei lui Mihai Viteazul (2001) și publicarea acestuia în revista ”Getica”, descoperirea și 

prezentarea în detaliu a unui palat necunoscut istoricilor români, construit pentru 

domnitorul moldovean D. Cantemir la Sankt Petersburg și locuit de urmașii acestuia (2017); 

descoperirea în 1997 în Arhivele de la Vatican și tipărirea unui manuscris inedit, în limba 

arabă, aparținând  Episcopului Paul de Antiochia, care a vizitat Moldova în secolul al XII-lea, 

semnalând prezența unor prelați ortodocși în această parte a lumii, ceea ce constituie o 

noutate pentru cunoașterea trecutului religios al poporului român. În anul 2001 am publicat 

primul curs de Drept Islamic  în limba română iar în anul 2010 am tipărit (coautor), prima 

Istorie a Criptologiei din țara noastră, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la prima lucrare de 

factură criptografică, scrisă în România ( ”Antologhionul lui Eusatatie, proopsaltul Putnei” 

1511). 

        Am expus în lucrările mele câteva teorii și anume faptul că primele texte rotacizante ale 

culturii române nu sunt expresia unui fenomen fonetic ci a unei maniere de scriere 

particulară a literei ”N” intervocalic, sub forma de ”R”, că așa numitul ”rotacism” trebuie 

reevaluat din perspectiva istoriei scrisului și nu a lingvisticii. 

         De asemenea, cu privire la etimologia cuvintelor ”Valahia”, ”Valah” am emis ipoteza că 

originea acestor cuvinte trebuie căutată în Orient, și nu în Occident, unde cuvântul ”țăran” 

(Felah) are o semnificație specială, deloc depreciativă, că termenul  Kara Iflah nu înseamnă 

”Valahia Neagră” ci          ” Teritoiriul Valahiei”, din arabul ”Qaryyia”. 

         Am emis de asemenea ipoteza conform căreia așa zisul alfabet secuiesc este de fapt o 

reminiscență a vechiului alfabet dacic. 

         În sfârșit, în legătură cu pasiunea mea pentru Eminescu, am dezvăluit în scrierile mele 

faptul că pe coperta Ediției Princeps editorul a înserat o scriere steganografică, redând   
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numele ”V. Micle”, de asemenea am subliniat necesitatea unei abordări de tip holistic a 

etiopatiei maladiei Lucafărului iar în lucrarea ce urmează să o lansez în această vară, purtând 

titlul ”Mihai Eminescu Nevropatii atipice Aspecte de patologie informațională” emit pentru 

prima oară ipoteza conform căreia colapsul poetului este cauzat de întrepătrunderea unor 

factori diverși, care s-au manifestat sub forma unor sindromuri atipice, necunoscute lumii 

medicale din acea perioadă, precum și unor fenomene de patologie informațională. 

          Sunt adeptul necesității schimbării textului imnului național precum și a datei zilei 

naționale, deoarece actualele simboluri identitare naționale ne-au creat mari neajunsuri. 

Propun ca textul Imului Național să fie câteva versuri din poezia lui Eminescu, ”Ce-ți dorescu 

eu ție, dulce Românie, iar sărbătorirea Zilei Naționale să fie în anotimpul cald, de exemplu în 

chiar ziua Solstițiului de Vară, de mii de ani pentru strămoșii noștri aceasta fiind o dată cu 

semnificații profunde.   

Dan Toma Dulciu 
Viena, 23.06.2018 

 

 

Elena Mândru - Epigrame 

 
 
 

UNUI SCRIITOR PROLIFIC 

Știindu-l bine ca persoană, 

Prin răsfoire l-am citit: 

Deși,chiar scump a fost plătit, 

O viată-a scris doar de pomană! 

 

UNUI ILUZIONIST 

Pe scenă ești un scamator 

Și cu manevre păcălești; 

De-ai fi în sală spectator, 

S-auzi ..ce-njurături primești! 

 

PROMISIUNI ELECTORALE 

Găsindu-vă pe la bodegi, 

Bani mulți promit de-o să-i alegi; 

Un vot îți cer c-o țuică fiartă, 

Iar de câștigă-o lasă..moartă! 

 

COMPARAȚIE PENTRU VINUL 

ÎNVECHIT 

Când îl pui la maturare, 

Vinu-i ca o fată mare: 

Dacă umbli-n el,vei ști 

Sigur...că nu va mai fi! 

 

IPOTEZĂ JUDICIARĂ 

Dacă-ar fi admiși primarii 

În barouri de-avocați, 

Prima speță-ar fi dolarii, 

Schimb...cu hoții apărați! 

INSTANTANEU STRADAL 

Un motiv luat la hurtă 

De-ntristare,dragii mei, 

E că viața e cam scurtă.. 



 
 

    24 

ASRA 

Cam cât fusta dumneaei! 

 

COMPOZITORI CERTĂREȚI 

Din lupta lor înverșunată, 

Se vede cât de mare-i ura, 

Când pun în muzica semnată 

Re note,chiar și-njurătura! 

 

 

BARON LOCAL  CORUPT 

Furi contracte barosane, 

Dând la oameni doar,,bomboane” 

Mafiot și mare mahăr, 

Iar în rest...băiat de zahăr! 

 

BARMAN NECINSTIT 

Ai primit amice-o țeapă, 

Ca blestem venit de sus: 

Banii i-ai luat pe apă 

Și...pe apă ți s-au dus! 

 

ATENȚIE LA CE OCHEȘTI 

Cu vânatul nu te joci, 

Căci de prinzi vreo ,,căprioară” 

Mai că-ți vine s-o provoci, 

Întrebând:Mai ești fecioară? 

 

PETRECERE CU GRASĂ DE COTNARI 

Când fierbe vinul în butoaie 

Și spuma-ndată se înfoaie, 

Iar,,Grasele”se decantează, 

Cotnariul,toamna te botează! 

 

URME ȘI URMĂRI 

Trăind din plin o aventură, 

Aveau,prin mii de sărutări, 

Pe buze,ea,o mușcătură, 

În timp ce el...doar remușcări! 

 

Elena Mândru 

Crainicul 
TEATRU- comedie 

Autor: Flora Mărgărit Stănescu 

 
 

O povestire cu tâlc, care poate răsturna toate aranjamentele. Viața cu 

meandrele sale le încurcă uneori așa de bine că nici nu mai este nevoie 

de intervenția omului.  

Așa se face că prin anul 2014 când era foarte la modă dar și util într-o 

oarecare măsură, pe un site de socializare s-au cunoscut două doamne 

de vârstă apropiată, cu familie și copii mari, cu preocupări 

asemănătoare. 

Odată începută discuția sigur că pe femei este greu să le mai oprești, 

mai ales dacă este vorba să se laude cu progresele făcute de copiii lor, 

fie la studii fie în profesia aleasă. 

Elvira și Emily își spuneau pe nume, se consultau în privința activităților caritabile în care erau 

implicate ambele, fiecare în localitatea de domiciliu desigur.  

Elvira cu familia sa, locuia în vila proprie într-un cartier rezidențial al capitalei iar Emily cu familia 

într-un orășel la aproape 200 km de Londra.  

  



 
 

    25 

ASRA 

O așezare pitorească prin naturalețea ei dar și profitabilă prin spațiile largi puse la dispoziția 

celor ce doreau să-și construiască fie o casă mai mare și o livadă sau grădină, fie o fabrică, 

respectând toate normele impuse de ecologiști. 

Ambele doamne erau preocupate de soarta copiilor defavorizați, de strângerea de fonduri 

pentru aceștia și pentru personalul care se ocupa direct de creșterea dar mai ales de educația 

lor. În timp și domnii din familiile respective ajung    să-și comunice planurile lor de afaceri și nu 

numai.  

O prietenie frumoasă se leagă între membrii celor două familii. Viața are căile ei ascunse de a-i 

apropia pe aceia pe care i-a ales, indiferent de planurile lor mai rezonabile sau mai trăznite.  

Mai în glumă, mai în serios, atât doamnele cât și domnii puneau tot mai des problema unei 

înrudiri. Adică între Tom și Sabina care comunicau foarte rar. De mare ajutor pentru     C-tin 

este Sabina, fiica sa care cunoștea foarte bine limba engleză. Iar din camera ei se auzeau 

nelipsitele acorduri ale pianului, căruia îi acorda o mare parte din timpul său liber sau nu. Era 

pasiunea ei la care nu ar fi renunțat pentru nici un fel de altă distracție. 

Tineri și cu simțul aventurii puternic conturat, Bogdan și Sabina pun la cale o farsă, prin care 

încearcă să-i cunoască pe prietenii din Anglia, așa cum erau ei în realitate în propria lor casă. 

Cum se purtau cu angajații români și nu numai. Dar... să lăsăm personajele să vorbească. 

 

PERSONAJELE 

Familia română: 

Tata-57 ani-C-tin Duțescu-om de afaceri corect 

Mama-53 ani-Elvira Duțescu-contabilă-caritate 

Bogdan Duțescu-fiu-32ani-licențiat cibernetică (Consultant tehnic al tatălui) 

Sabina Duțescu – fiică - 23ani - absolventă a facultății de limbi străine, pregătire master. 

Dinu Duțescu-fiu-16ani-elev liceu. 

Bunica Sofia – 73 ani (mama Elvirei) – foarte activă pe net. 

 

Familia engleză: 

Tata-Robert Steynem-60 ani-afacerist corect 

Mama-Emily Steynem-55ani-caritate 

Denise-fiică-30ani-consilier financiar unchi 

Tom Steynem-fiu-26ani-ing.mecanica fluidelor.(ajutor tată în afaceri) 

 

ACTUL I 

Scena 1 
(în biroul familiei Duțescu, d-na Elvira, Bogdan, Sabina,  C-tin, Dinu, se aude o muzică de fundal 

cântată la pian). 

Elvira - Dragul meu, într-o jumătate de oră am și eu nevoie de calculatorul cel mare. Ți-aș fi 

foarte recunoscătoare Bogdane, dacă ai trece pe laptop-ul tău. Mă supără scrisul mărunt și aș 

vrea să-mi văd mesajele. 

Bogdan - Cred și eu, când încep femeile să discute, nu se mai sfârșesc subiectele lor. Mai mult 

chiar, copiii au devenit subiectul zilnic de discuție și asta chiar nu-mi place. Ești în spațiul virtual, 

nu știi ce este de fapt dincolo de ecran. 

Înțeleg că vom sări peste masă? 
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Elvira- Nu fii ironic dragul meu, când ai sărit tu peste masă? Tocmai se rumenește în cuptor o 

prăjitură foarte bună, rețetă englezească, chiar dacă tu ești așa de ostil și eu nu înțeleg de ce. 

Să nu tai din ea cât este caldă, vreau să o ornez frumos, îi fac o poză și i-o trimit lui Emily, să 

vadă ce operă de artă mi-a ieșit. 

Sabina- (intră desfăcâd o portocală) - Cum ați ajuns voi părinți, la vârsta asta să stați ore întregi 

pe internet? Alții la vârsta voastră au grijă de nepoți. 

Elvira - Ai tu ceva în plan de care eu să nu știu nimic? Surprizele de acest fel nu-mi fac nici o 

plăcere dragă dar,  dacă va fi...binevenit să fie. 

Sabina- Am alte planuri deocamdată, nu te impacienta, nici entuziasma de pe acum. 

C-tin –(cu un pahar de coniac în mână) - Cu astfel de lucruri nu se glumește, eu sunt sigur că 

fata noastră nu ne-ar face o asemenea...surpriză. 

Dinu – Dacă despre Sabina vorbiți, ea este precum croitorul; măsoară de trei ori, iar când taie, 

merge la sigur și este definitiv. Cineva... nu mai are scăpare. (face un semn către calculator, 

aluzia fiind directă către Tom) O să-l înveți să mănânce sarmale iar el ca să-ți facă pe plac va 

cere și supliment. Obez scrie pe fruntea lui. (obese writes on his forehead). 

Sabina – Ia te uită! A sosit înțeleptul familiei. Ce ai făcut astăzi la teză? Să-mi spui adevărul că 

oricum îl aflu mai târziu. Dacă va fi obez va fi de la prăjiturile lui Emily. Parcă l-a pus la îngrășat, 

îl cam bate vântul. Zice că face sport... 

Dinu – Te-am mințit eu vreodată? Află că am lucrat ”perfect”, sau aproape perfect, știi și tu că 

perfecți sunt doar profesorii. Ei își dau nota cea mai mare. Noi parcă suntem elevi pe viață... 

Știți ce mi-ar plăcea? Măcar o dată la ora de dirigenție să mă pună pe mine la catedră  

și profa în banca mea, s-o iau eu la întrebări. Ha, ha...ce m-aș distra și clasa cred că s-ar tăvăli pe 

jos de râs. 

C-tin – Nu este cazul să-ți ironizezi profesorii. Fac mari eforturi să scoată oameni din voi. 

Democrația asta o înțelege fiecare cum îi convine dar, când te prezinți la un interviu și nu știi să 

scrii o cerere sau să faci un test, cum te simți? Îți zice patronul: 

- Cine ți-a pus măi pixul în mână și nu te-a învățat nimic? Pentru ce ai mai venit aici să-mi pierd 

și eu timpul? Am dreptate sau nu ? 

Dinu – Mai am până atunci, mă descurc eu cumva. Ai să vezi că nu voi apela la niciunul dintre 

voi pentru ajutor. Am eu metodele mele. Parcă voi nu ați trecut prin școli și nu cunoașteți decât 

... toceala. Eu nu tocesc, eu sintetizez materia, nu-mi umplu capul decât cu ce-mi trebuie la 

examene. 

C-tin – Învățatul temeinic este metoda cea mai bună. Ai deja câteva exemple în familie, să nu 

faci vreo prostie cu copiatul sau altceva. Atunci chiar vom avea o problemă. Cultura generală 

are și ea rostul ei, în alte împrejurări, nu neapărat în domeniul în care vei lucra. 

Bogdan – Atenție, a intrat tata în priză. Noi ne retragem în camerele noastre. Aaa,  să nu uit, mi 

s-a propus să merg undeva la specializare,  

 

patru săptămâni. Încă nu se știe unde, Canada, Anglia, sau altundeva. Se va decide zilele 

acestea. (serious people, not cake recipes...) 

Sabina – Cere și tu Anglia, poate o cunoști pe prietena virtuală a mamei și...familia ei. Ar fi pe 

viu nu în spațiul virtual. 

Bogdan – Nu pot cere eu, depinde unde se organizează. Nici dacă ar fi în orașul lor nu aș face 

asta. Una este spațiul virtual, alta este cel real. Se pare că vouă vă place mai mult, mie nu. (iese) 

Elvira – Ce are? De ce se comportă așa? 
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Sabina – Nu are încredere în cunoștințele de pe internet. Așa mi-a spus mie. Poate că a fost 

dezamăgit de cineva...nu știu. 

Dinu – Așa a fost el mereu. Este cu picioarele pe pământ, sora mea... La cât de pasionat este de 

munca lui, așteptați voi mult și bine nepoțeii... 

Elvira – Te rog să nu fii obraznic și mergi în camera ta. Te chem când ne așezăm la masă. 

Hai, hai, la lecții ... auzi la el ... nepoțeii... 

Ah, tinerii de astăzi ... 

 

Scena 2 
 

(Elvira, Sabina și C-tin, iar pe ecran Emily și Robert) 

Elvira – Uite că a intrat Emily. Am s-o las pe ea să văd ce are de spus, apoi o întreb de fotografia 

cu prăjitura făcută după rețeta ei. Am ornat-o cu motive oltenești. Cred că mi-a ieșit mai bine 

decât a ei. Poate și la fel de bună. Tu spuneai că vrei să-l cunoști pe Robert, stai pe aproape, îi 

transmit acum. 

Emily – Te salut draga mea, îmi pare nespus de rău că astăzi nu pot sta prea mult aici. Soțul meu 

m-a anunțat că vom lua cina în oraș cu niște prieteni ai lui, iar eu nu sunt coafată.  

Mi-a  plăcut mult fotografia cu prăjitura. Ornată mai frumos decât a mea, motive populare, 

presupun. 

Elvira – Doar un minut draga mea, dacă soțul tău este pe aproape, ar dori să-l cunoască și soțul 

meu și să discute ceva cu el. 

Emily – Desigur, cu mare plăcere. Bună seara   d-le Duțescu, mă bucur să vă cunosc. Robert, 

vino te rog alături de mine. El este soțul meu, dar eu fug să mă aranjez pentru cină. Vă sărut pe 

toți, sunteți minunați, o seară bună. 

Robert- Bună seara, mă bucur de cunoștință d-nă și d-le Duțescu. Oare nu ne descurcăm mai 

ușor prin e-mail? Folosim translatorul...nu știu cât de corect mă exprim. 

C-tin - Și eu mă bucur să ne cunoaștem, dar tot translatorul ne va fi de folos. Recunosc, nici eu 

nu stau bine cu engleza. Las aici adresa mea de   e-mail și o aștept pe a d-tale. Nu vă mai 

reținem, o seară bună vă dorim și noi. 

Robert – Bye, d-le Cetin ( vorbit nu scris) 

Apoi face un semn de salut cu mâna și închide calculatorul. 

Sabina - Ai auzit tată cum ți-a zis? Ți-a urat o seară bună d-le Cetin. Așa a înțeles el din ce ai scris 

tu prescurtat. 

C-tin – Este problema lui, iată că mă alintă și pe mine cineva. Dacă era doamna...suna altfel... 

Elvira – Vai ce nerecunoscător ești ! Cine este Ticu în casa asta? De astăzi te vei numi Cetin, cum 

te-a alintat englezul... auzi la el, dacă era doamna... hmm. N-am mai intrat de mult timp să-ți 

văd mesajele, alintatule, ar fi timpul să văd și eu ce ai mai primit. 

Cetin – La ce alint te referi? Mă întreb cum ne vom descurca cu scrisorile pe e-mail, la ce 

engleză știu eu...iar la mesaje te uiți degeaba, de când ai pus poza cu noi doi, nu se mai 

încumetă nici o femeie să-mi spună că ... nu sunt chiar moș ... 

Sabina – Le scrii în română tată, adică d-le Cetin, (râde) apoi le traduc eu și ți le dau să le trimiți. 
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Elvira – Acum vă astup eu gura cu câte o prăjitură englezească dragă. De calorii răspunde Emily, 

rețeta este de la ea. Ornamentul îmi aparține. Cred că mi-ar plăcea o prietenie cam așa. O 

vacanță la noi, o vacanță la ei. Nu ar fi frumos? A la fel de frumos sună și diminutivul cu care  te-

a botezat Robert. Cetin vei fi începând de astăzi. Este caraghios Robert cum îți stâlcește numele, 

dar pare simpatic, nu crezi? 

C-tin – Cetin - Vouă vă arde de glume dar eu intenționez să intru în afaceri cu Robert, dacă se va 

dovedi corect și serios. Ce ai văzut simpatic la el că am schimbat doar un salut și... 

Elvira – Din partea noastră dragă, ai tot sprijinul. Nu trebuie decât să-l ceri. Eu mă amuz foarte 

mult cu Emily. Ești cumva gelos? 

Sabina – Eu te ajut cu engleza tată, translatorul este bun dar, știi și tu că traduce... aproximativ. 

Cetin – Bine dragele mele, eu rămân aici, vreau să mă documentez. Nu mă uitați aici, mă 

chemați la cină. 

Sabina – Tată dacă vrei scrie-i lui Robert o primă scrisoare de salut, o traduc eu corect și tu o 

trimiți. OK? 

Cetin – OK, acum mergi și o ajută pe mama. 

 

Scena 3  
 

(Bogdan și Sabina)       

Bogdan – Oare de ce te bucuri așa? Iar te-a lăudat Emily? Te cam place doamna asta cu băiat 

bun de însurat. Ce-l mai laudă pe Tom...(oh, my son is a romantic). 

Sabina – Fii serios, nu cred că se gândește la așa ceva. Fiecare mamă își laudă copiii. Este în firea 

lor, sunt mame... 

Bogdan – Atunci mama de ce nu o face? Frumoasă ești, educată ești, deci moștenitorul lui 

Robert are toate motivele să te placă. Ești o partidă bună draga mea soră. Parcă te văd făcând 

naveta între România și Anglia. 

Sabina – Mama se laudă tot timpul cu noi, dar tata se întreabă la modul cel mai serios dacă să 

intre în afaceri cu Robert. Face deja primii pași. Se documentează pe net, despre firma lor. 

Bogdan – Se documentează pe net? Acolo trece fiecare ce-i convine. Documentarea se face la 

fața locului sora mea, nu pe...net. Faceți și voi o dată diferența între viața reală și cea virtuală. 

Sabina - Știi ce mi-a trecut prin minte? Dacă nu aveam examenele curând, plecam într-o 

excursie. 

Mă prezentam la ei ca și cum căutam de lucru, chiar menajeră, așa aflam totul despre cei din 

casa lor. Mai ales despre Tom, cât de bine s-ar fi ținut la distanță de o menajeră ca mine... 

ha,ha, chiar ar fi fost nostim.(I was treating them). 

Bogdan – Când vorbim și despre afaceri, nu mai este nostim deloc. Nu înțeleg cum nu se 

gândește tata la asta. Treburile astea nu se fac de la o zi la alta cu cunoștințe de pe internet. 

Foarte greu se stabilește o relație de încredere reciprocă pe net, iar afacerile... implică riscuri. 

Nu am de gând să fac o specializare, am spus-o doar așa, poate mă decid să plec eu acolo. Sper 

să mă descurc. 

Sabina – Adevărat? Foarte bine! Știam eu că se poate conta pe tine. Tu ești foarte matur pentru 

vârsta ta. Ce rău îmi pare că nu m-am născut băiat, acum eram deja în avion, spre...ei. Dar este 

mai bine să mergi tu. Ești un fin observator...(you turn into a little detective). 
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Bogdan – Bine nu este deloc, dar cred că este necesar. Tata are încredere în toată lumea. Crede 

că toți sunt corecți ca el. Cât despre juniorul familiei Steynem, aș putea să-ți dau câteva 

înformații. Recent și-a făcut curățenie în pagina sa de pe facebook. Am zăzut jurnalul de 

activități. Suntem prieteni dar el nu știe. Știi ce fotografie am eu acolo. Ce interes poate avea 

Tom pentru un băiat în scaunul cu rotile? Oricum nu  și-l poate imagina că vine la el să tundă 

iarba sau să curețe piscina. Uite de ce prostii mă țin eu...( i do it for you and my dad). 

 

Sabina – Te-ai gândit foarte bine. Bravo, ești genial... mie nu-mi trecea așa ceva prin minte. Îmi 

voi pune o poză cu o vrăjitoare călare pe mătură, vor fugi toți de mine... aaa, nu vreau asta... mă 

mai gândesc. Acum deja   m-a văzut mama lui, mi-a trimis un salut și un trandafir roz...de la 

Tom, așa mi-a scris ea. Cred că Tom habar nu are de ce eforturi face mama lui, să ne apropie. 

Bogdan – Lasă prostiile, ai mult de studiat, se apropie examenele, ai promis că vei lua note 

maxime. Să nu mă dezamăgești. Dacă de mine   nu-ți pasă ... măcar pentru Tom...ha,ha,ha, să 

vadă și el de ce sunt capabile româncele, nu numai menaj și ce mai vor ei. (The Romanians have 

beautiful bot also smart girls, he e must understand that too - asta i-o traduci lui personal). 

Totuși îmi fac griji pentru reacția tatei. El merge pe încredere. Voi fi deconspirat sigur, nu în 

primul moment dar mai târziu... este inevitabil. Ne vom întâlni cu toții. Nu am cum să evit asta.  

Sabina – Încredere pe internet, nici tu nu crezi ce spui dar, problema este că tata chiar crede că 

toți bărbații sunt serioși în afaceri ca și el. Va avea de suferit. Dacă am angaja un detectiv? 

 

Bogdan – Am strica relațiile cu ei definitiv.  

Tu ai regreta cel mai mult cred, poate și tata. Mă sacrific eu deși, știu de pe acum că nu este 

bine ce fac. Sper să o ia ca pe o glumă bună... englejii. 

Umor românesc sora mea, complice. Vom da socoteală amândoi pentru asta. Nu vreau să fiu eu  

...  necioplitul familiei. 

Sabina – Nu ai cum să fii. Acum ești cel mai bun frate iar, posteritatea îți va fi recunoscătoare... 

Bogdan – Aha, posteritatea... (grateful posterity), da mă gândeam eu... cei din zilele noastre uită 

cam prea repede. Îi voi anunța pe ai noștri că plec luni la Londra, nu cumva să afle familia 

Steynem de asta. Ai tu grijă să nu scape mama vreo vorbă. (start the on-the-spot documenting 

action, my sister) 

Sabina – Bravo fratele meu dornic de aventuri, cercetaș trebuia să te faci. Ia vechiul telefon cu 

altă cartelă, îți voi salva noul număr cu un nume, de fată. Carla, ți-ar plăcea? Iar tu vei scrie 

numărul meu salvat cu numele Gheorghe. Asta da conspirație, devine distractiv dar și 

riscant...(Live the Romanian humor and...the adventure ) Bogdan  - bine că nu mă îmbraci în 

fustă, asta        

ar mai lipsi...   (se trage cortina).    
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Ecoul stelelor - poeme 
Autor Daniela Gumann

Noaptea 
Am coborât în noapte 

prin cerul plin de vise 

Pe gâtul lunii, 

Stau stelele la rând 

Și fiecare tăcut mă mustră. 

Le văd ca pe niște mărgele, 

Frumos așezate. 

Gândesc și eu naivă 

Ce-ar să fiu una din ele?! 

Și  din bolta cerească 

Să văd pledoaria lumească. 

Departe, din lumea cea mare, 

S-aud, urlete și răcnet de fiare 

Din hoarda crîncenă a nopţii 

Se-aud cei ce cu bogății se hrănesc 

Pe alții ce nebunii plănuiesc 

Spectacolul lumii fără rost 

O lume cu țel dezastruos. 

Aș vrea să fiu lună 

Să stau printre stele 

Să fac parte din ele 

Cu strălucirea lor 

Să-mi încălzească sufletul 

Să-mi parcurg drumul zilei 

Spre noapte şi poate 

Al vieții către moarte. 

 

Amintiri 
 

O noapte absolută mă-afundă-n amintiri 

Imagini îşi iau zborul, în timp spre neuitări 

Zile, momente, 

Frânturi de clipe ne-amintim 

Fantezii cu care astăzi ne hrănim 

Speranțe spulberate 

Iluzii sfărâmate, în suflet adunate. 

În față la triste morminte 

Revin aducerile-aminte 

Iar chipu-i de altădată 

Mintea și sufletul mi-o poartă. 

Și nu se schimbă niciodată. 

Un gând ce-mbrăţişează ochiul, 

Un suflet lăcrimând cu gândul 

De suferințe limpezite 

În sentimente amorțite 

Cu momente trăite 

Și dorinți rătăcite 

În revenirea depărtărilor 

Taina mută-a amintirilor. 

Nemulţumit de cîte are, 

Vrea ceea ce nu i s-a dat. 

Ahh, omul, ca şi timpul, 

Să fugă e-ndemnat! 

 

Depărtare 
 

Iubirea-n suflet ţese gânduri 

Ș-apoi citește printre rânduri. 

Adună patimi, dor, durere, 

Ce se transformă apoi în stele. 

Te-am sărutat cu-n gând, 

Și te-am atins cu-o şoaptă. 

Cu ochii închiși,  

Te-mbrățișez prelung, 

Căci sufletu-mi..., 

Mereu iubire-așteaptă. 

În amintiri  te învălui, 

Cu-a soarelui căldură te asemui, 

În trup şi trai cu tine, 

În dimineți senine, 

Sau serile cu ploi. 

Din gând te-adun, 

O vorbă să-ți mai spun, 

Și-apoi..., 

Chipu-ți pe cer aș vrea 

Să-l desenez în noapte 

Și să te-admir mereu 

Când ai să fii departe. 
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Viaţa ca un joc de cărţi 
 

Un joc de cărți îmi pare viața 

Ce le primești și nu le poți schimba 

Indiferent ce-ți pică-n cărți 

Popi, dame sau valeți 

Contează cum le vei juca 

Așa-i viața. E un joc. 

Câștigi sau pierzi,așa-i norocul, 

Cu ani din viață se plătește jocul. 

Viața este o ciudată comedie 

Când durerea o transpui în bucurie 

Și printre lacrimi, subtil zâmbești 

Pasiuni, dorinți, din toate trăiești. 

Viața este o loterie 

Ca un impozit pe prostie 

speranțe deșarte și iluzii 

Stări, speranțe și emotii. 

O, ce minune pentru om e omul! 

 

Filosofia semidoctă 
 

Omul sfinţeşte locul pe care-l va spurca 

El este cel ce lumea vrea s-o schimbe 

Sărman copil în fața îndoielii și a sorții 

El este infinitul - forma finită a vieții 

Ce clipă e, să n-o plătească omul? 

Ce ani trăiţi în van? Ce-nţelepciune? 

Un sentiment de inferioritate 

Într-o lume dominată de idei eronate 

Aroganță si brutalitate 

Înger și demon în același timp 

Al humei fiu plăpând 

Modelând realitatea după 

Probleme existenţiale 

Pentru forţele sale esenţiale 

S-au transformat în filosofi 

Și tot ce și-ar dori a fi 

Esența deșertăciunii 

Cu interese și motivații proprii 

Deliciul ei este crima 

Deplin avânt mitocănesc 

Viață fără de culoare 

Nici fericirea un nume vrednic n-are 

Amestec nobil de-nclinări contrare 

Percepție și sens în existență 

O punte-ntre Nimic şi Providenţă! 

O, ce minune pentru om e omul! 

 

Inspiraţie nocturnă 
 

În nopți de stâncă, 

Schelete de idei se nasc 

O, maiestoasă noapte! 

Cortină neagră înstelată 

Trufășă ești când ziua pleacă 

Și eu, poetul de la sfera lunii 

Eu care-n miez de noapte 

Mă inspir cu tine , 

Pe frunte-ați neagră, 

Stelele-ți sunt stemă 

Veșmântul tău e cerul 

Lumina lunii scânteiază 

Iar nori în rotocoale 

Natura-ngenunchează 

Cu lumi de stele încă nevăzute 

Şi darnic, cerul mi-a menit 

De cer să fiu iubită 

Așa cum mi-am dorit. 

 

Prietenia 
 

Stând langă telefon, 

Notez câteva nume... 

Într-o agendă 

aflată la-ntâmplare - 

Poate amăgindu-mă 

voi spune 

Că am şi eu prieteni, 

ca oricare… 
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Mărioara Vişan  

Diamante.  
 Golul dintre miile de oglinzi ale 

diamantelor de gheată   

  l-aș locui lumină, rază de sperantă în  

giuvaerul  ființei   

  aripa zborului din depărtările polare s-ar 

oglindi   

  în mii de frânturi  ale aceleiași imagini  

cuvânt    

  transformând iluzia inăltării către duhul 

cunoașterii   

  în dansul miilor de fulgi înaripați din 

diamante    

  ce oglindesc  ființa atunci când cuvântul 

tace    

  închis în fiecare fatetă sau rostit în 

frânturi de vis.   

   

  Dorința  cunoașterii de sine uneori  

sparge zidul ignoranței .  

   

  Atunci  aș încerca  să adun cioburile 

goliciunii din suflet   

  să le unesc prin cuvânt sperând să 

reconstruiesc   

  ceaa ce orgoliul de a fi diamante a distrus  

cu gândul . 

 

   Rămanem doar infime litere dintr-un 

alfabet emoțional   

  ce doar divinitatea din noi o poate 

transforma în poezie   

  litere mici sau mari  citite impreună  ce 

formează    

   fațete a mii de diamante , strălucesc în 

noapte   

  invitând omenirea să privească cerul de 

unde lumina lor  

  transformă visele în frumoase figuri de 

stil  ale eternitătii.   

  

  Anotimp de dor   
 

  Acum în toamna vieții   

  am primăvara-n suflet   

  și vara în priviri.   

  port ierni introienite   

  pe-un nor de amintiri   

  din anii tinereții    

  transform  nămetii   

  în anotimp de vise   

  în care doar iubirea   

  pe cer îmi desenează   

  din viețile promise   

  eterna primăvară   

   pentru a căta oară   

  sunt fluture în zbor   

  ce-și caută menirea   

  în timpul trecător   

  crezând că nemurirea   

  e anotimp de dor   

  talaz de mare   

  suflet călător   

  spre imensitatea   

  din interior.   

 

Ascultând tăcerea   
   

Cu pașii miracolului   

  caut perfecțiunea  

  nu există obstacole   

  numai tăcerea veșniciei.   

  Cu gând de copil   

  mă întorc   
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  pe drumul trecutului   

  regăsesc doar tăcerea   

  unui timp aproape uitat.   

  Caut un nor de smarald   

  unde culorile vorbesc cu Dumnezeu   

  într-un limbaj tăcut   

  pe care  vreau  să-l înțeleg.   

  Trezesc în interiorul meu   

  Acea voce minunată   

 care face să mă simt   

  o parte din tine . 

 Am înțeles   perfecțiunea  

 e  tăcerea cu care  

 Dumnezeu ne vorbește.  

   

Azi mai mult ca ieri   
     

  Dacă m-ai fi pedepsit   

  Doamne când ți-am greșit   

  azi, mai mult ca ieri    

  poate aș fi prețuit   

  ale vieții primăveri.       

  Doamne, Tu doar m-ai iubit   

  azi mai mult ca ieri   

  sufletul meu a rodit   

  diamant din bob de rouă    

  în dimineți de calde veri   

  ce-mi răcoresc esența   

  triștelor tăceri  

  dăruindu-mi viată nouă.   

     

  De-ai fi  aspru Judecător   

  Dumnezeule ce iubești fără măsură   

  ar  ploua din al vieții nor   

  doar stropii reci de  ură.   

  Tu Doamne în marea-ți bunătate   

  Ești doar Iubire  dăruiesti de toate   

  azi când timpul s-a oprit în calendar   

  îmi mângâi sufletul hoinar   

  purtându-l cu imensa ta iubire    

  în albastrul   din nemărginire.   

 

Brâncusiană 
La masa tăcerii ascult  

 simfonia din adâncul firii 

 privesc  cu ochi de copil 

 cum Dumnezeu îmi întinde 

 Coloana Infinitului 

 ca dar al iubirii. 

  

 Plâng pe portativul veșniciei 

 amintirea taincă  a durerii 

 din prima zbatere de aripă  

 a timpului 

 lacrimile se hârjonesc  

 secând hăul obrajilor ridați 

  tăcerile uitate 

 în clepsidra dintre ani 

 valsul florilor de castan se topesc 

   creuzetul  fanteziilor înlăcrimate 

 din ochiul de copil crescut 

 devenit epopee de tril. 

  

 La masa tăcerii infinite 

 stau singură să drămuiesc 

 copilăria  unei vieți durute 

 ce  dansând ultimul vals 

 al inocenței furibunde 

 dispare  încet pe Poarta Sărutului 

 luând cu ea lacrime plăpânde 

 lasandu-mi doar Coloana Infinitului. 

 zălog al  iubirii profunde. 
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ERAM  STUDENŢII CARE… 

GEORGE APOSTOIU; DUMITRU ANGHEL 

Editura Lucas, Brăila 2018 

 

 

Volumul “Eram studenţii care…”, o Antologie literară aniversară, 

Promoţia 1963 “George Călinescu” a Facultăţii de Filologie, 

Universitatea Bucureşti, semnat de George Apostoiu şi Dumitru 

Anghel, astăzi doi reputaţi oameni de cultură, este “…un omagiu şi 

o mărturie a preţuirii pe care o datorăm pleiadei magiştrilor noştri: 

George Călinescu, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Mihai Pop, Jacques Byck, Edgar Papu, 

George Ivaşcu, George Macovescu, G. C. Nicolescu, Ion Coteanu, 

Alexandru Piru, Alexandru Niculescu, Ion Rotaru, Valeria Guţu-

Romalo, Mioara Avram, Dumitru Micu, Ştefan Cazimir”, renumiţi 

dascăli care în generoasa lor dăruire au oferit acestei generaţii 

“şansa să iasă din condiţiile şi orizonturile culturale în care a trăit după război.” Cele peste 

patru sute de pagini adăpostesc exprimarea integrală a celor treizeci de autori referitoare la 

“studiile, producţiile literare, confesiunile…” ce dovedesc “forţa creativă, performanţele 

individuale, diversitatea de cariere, de atitudini, de opinii, de destine…”, deoarece fiecare 

dintre aceste nume importante în timp au avut un parcurs remarcabil, funcţie de chemarea 

interioară, de stările estetice, desăvârşite sub îndrumarea dascălilor menţionaţi şi, în special, 

a lui George Călinescu, cel care, profesor eminent, scriitor şi om de cultură admirabil, a 

insuflat studenţilor săi dragostea pentru cuvântul scris, citit şi dăruit cu generozitate şi 

altora.  

Cine sunt autorii acestui volum interesant, cu un nume atât de sugestiv?  

Cititorul interesat va afla din interviul ce a avut loc în anul 2010 şi este publicat la pagina 352 

sub titlul „Dialog amical” Dumitru Anghel –George Apostoiu referiri despre domnul George 

Apostoiu, scriitor, publicist şi diplomat, cel care mărturiseşte: „Timp de trei decenii, cu unele 

întreruperi, m-am ocupat de difuzarea culturii româneşti în lume, prin intermediul cărţii, al 

artei”, om cu mare preţuire pentru cultura românească, cu aplecări studioase şi admirative 

asupra operei lui Mihai Eminescu (şi nu numai!).  

Profesorul Dumitru Anghel, scriitor, publicist, critic literar şi muzical: „este o prezenţă 

inconfundabilă în peisajul cultural brăilean, un reper în zona moralităţii culturale, creatoare, 

ceea ce nu-i de colo, cu peste  1.500 de articole scrise (cronică muzicală, cronică de teatru, 

recenzii de carte, cronică de film și critică literară), cu care putem distinge un destin, un 

reper, o măsură a lucrurilor cu o semnătură inconfundabilă.” (Viorel Coman,2009);“…celor ce 

vor avea curiozitatea să afle ceva despre universul brăilean le va fi de folos să deschidă 

cărţile lui Dumitru Anghel” (George Apostoiu, 2009). 

Şi dacă, după şaizeci de ani de la intrarea în facultate, la iniţiativa meritorie a celor doi autori, 

care, printr-o strădanie asiduă şi perfect conjugată, i-au convins pe foştii studenţi, astăzi 

oameni cu o zestre literară bine întocmită,  să împletească flori de gând, înseamnă că din 

răsadurile de frumuseţe plantate atunci a răsărit pe parcursul atâtor ani această evocare, ca 

o cunună la Nunta de ametist, omagiu şi ofrandă de amintire nepreţuită. 
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Proiectul acestui volum inedit, gândit și inițiat de scriitorul George Apostoiu, la care s-a 

alăturat și criticul literar Dumitru Anghel, are o menire incontestabilă de pionierat literar, ce 

va conduce cu siguranţă la o continuare a sa şi chiar la o reluare şi din partea altor generaţii 

de foşti studenţi.  

Cine sunt scriitorii cuprinşi în acest volum? 

A relata despre conţinutul său nu ar fi, poate, cea mai potrivită variantă. Cititorul va accepta 

această alegere după ce va urmări în continuare doar enumerarea celor nouă capitole şi 

numele autorilor care au hărnicit la desăvârşirea lor, iar apoi, căutând volumul în librării şi 

biblioteci, se va delecta cu tot ceea ce condeierii cuprinşi în paginile bogate ale acestei 

antologii au dorit să dăruiască. Important este că la pagina 389, cititorul va găsi numele lor şi 

o scurtă prezentare.  

 Capitolul I Eseuri călinesciene (Petre D. Anghel, George Apostoiu, Ilie Guţan, Mihai 

Ungheanu); Capitolul II Critică (Dumitru Anghel, George Apostoiu, Stelian Cincă, Cornel Radu 

Constantinescu, Gelu Ionescu, Sorin Movileanu, Mihai Ungheanu); Capitolul III Miscelaneea 

(George Apostoiu, Gheorghe Carageani, Alexandru Dobre, Ilie Guţan, Gelu  Ionescu, Nicolae 

I. Nicolae, Cornelia Olteanu-Bularca, Ionel Oprişan, Melania Ştefănescu-FLOREA, Mihai 

Ungheanu); Capitolul IV Poezie (Ion Andreiţă, Lucian Badea, Ion Butnaru, Bucur Chiriac, 

Petrea Ciupitu, Mihai Duţescu, Vali Iancu, Elisabeta Iosif,Maria Tudor); Capitolul V Proză (Ion 

Andreiţă, Lucian Badea,  Maria Cristea, Mihai Duţescu, Elisabeta Iosif, Nicolae I. Nicolae, 

Radu Pădurariu, Gheorghe Suciu); Capitolul VI Teatru (Lucian Badea); Capitolul VII 

Publicistică (Ion Andreiţă, Ion Marcovici, Radu Pascal); Capitolul VIII Rememorări, portrete 

(Ion Andreiţă, Dumitru Anghel, Lucian Badea, Petrea Ciupitu, Cornel Radu Constantinescu,Ilie 

Guţan, Gelu Ionescu, Vasile Lungu, Mihail Mihalea, Nicolae N. Nicolae, Cornelia Olteanu - 

Bularca, Radu Pascal); Capitolul IX Interviuri (Dumitru Anghel,Gelu Ionescu, Ionel Oprişan,  

Mihai Ungheanu). 

Poate fi vorba de poezie, proză, teatru, critică, eseuri, publicistică, portretistică, interviuri, 

tot ceea ce însumează acest volum îngrijit cu un deosebit simţ al responsabilităţii, ca rezultat 

al unei înţelegeri plenare a memoriei personale sau colective ce se cuvenea păstrată. Cu atât 

mai mult cu cât aceasta aduce la cunoaşterea cititorului tânăr chipurile şi caracterele unor 

personalităţi al căror nume sunt ştiute numai din manualele şcolare. 

Iată, în paginile acestui volum de excepţie “ERAM STUDENŢII CARE…”, o reîntâlnire fericită a 

doi foşti studenţi, George APOSTOIU şi Dumitru ANGHEL, scriitori care fac parte din promoţia 

1963, frumos şi meritoriu numită Promoţia George Călinescu!  

Felicitări autorilor şi un gând curat pentru raza de soare ce au menit-o amintirilor acelor 

vremuri! 

 

Lucia PĂTRAŞCU 

Brăila, 20 iulie 2018  

 


