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Atunci a început povestea României, pe repede înainte 
 

 

 

 Paris, 1856... Reprezentanții Marilor Puteri se întâlnesc în 

capitala Franței, pentru a stabili detaliile păcii care punea 

capăt unui sângeros conflict, care a intrat în istorie sub 

numele de Războiul Crimeii. Vreme de doi ani și jumătate, 

puterile europene s-au confruntat cu armata Imperiului 

Rus, care voia să ajungă la strâmtori și să controleze Marea 

Neagră și Mediterana de Est. Dar această aroganță a țarului 

strica echilibrul european, de aceea, Anglia și Franța, dar și 

celelalte puteri, au sprijinit, armat, Imperiul Otoman, omul 

bolnav al Europei, care de unul singur, ar fi capotat, în fața 

inamicului din nord. Rușii au trebuit să se recunoască învinși 

și acolo, la Paris, la preliminariile păcii, ministrul de Externe al Franței, contele Alexandre 

Walewsky, polonez de origine, prin urmare, anti-rus convins, văr al împăratului Napoleon al 

III-lea, a venit cu o propunere aparent surprinzătoare: unirea principatelor românești Valahia 

și Moldova. De fapt, Marile Puteri doreau crearea unui cordon sanitar, care să blocheze 

avansul rușilor către strâmtori. Acest rol urma să fie jucat de noua entitate politică și 

teritorială. Mai mult, principatului Moldovei i se retroceda o parte din Basarabia, răpită de 

ruși, în 1812, mai precis, sudul provinciei. Motivul era lesne de înțeles: bararea avansului 

rusesc către gurile Dunării. Prin urmare, noului stat i se hărăzea rolul de tampon între cele trei 

superputeri din zonă: Imperiul Țarist, cel Otoman și cel Habsburgic.  

Pentru a limita influența consulilor ruși, care se amestecau, frecvent, în viața politică a 

principatelor, contele Walewski propunea ca în fruntea noului stat să fie pus un principe străin, 

dintr-o casă domnitoare în Europa. Evident, alta decât cea imperială rusă. Opinia sa a fost 

îmbrățișată și de lordul Clarendon, șeful diplomației britanice, de reprezentanții Prusiei și ai 

Sardiniei, dar și de diplomații țarului, dispuși să facă pe plac învingătorilor. Împotrivă erau 

turcii și austriecii, care declarau că românii din cele două principate nu doresc unirea, drept 

pentru care Marile Puteri decid consultarea populației, în acest sens, în cadrul Divanurilor Ad 

Hoc.  

 A fost momentul îndelung așteptat de către revoluționarii de la 1848, de intelectualii 

și boierii unioniști, care realizau că o astfel de construcție conducea, automat, la un stat mai 

puternic, mai puțin dispus să stea în bătaia valurilor politice de la est, vest și sud. Prin urmare, 

activitatea societăților unioniste, care răsăreau ca ciupercile după ploaie, a ziarelor unioniste, 

din principate sau din Europa de Vest, a intrat într-o nouă fază. Încă o dată, intelectualii 

români, școliți în Occident, au profitat de șansa oferită de istorie și au întors, în favoarea 

națiunii române, hotărârile luate la Paris. Europa a vrut un cordon sanitar, liderii de opinie din 

cele două principate au vrut o unire teritorială și una în cuget și simțiri.     
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 Nimic nu a fost dat uitării. Toată crema intelectualității românești a început o intensă 

acțiune de lobby, în favoarea Unirii, la curțile regale și imperiale, în cabinetele diplomaților 

vremii, în lojile masonice. Peste tot. Europa adopta, în anul 1858, după ce a conchis că românii 

doresc unirea, Convenția de la Paris, care preciza, sec: doi domni, două capitale, două guverne, 

două parlamente. Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, o construcție mai degrabă, 

tehnică, cu rol exclusiv de paravan împotriva vicisitudinilor venite de la est. Franța trebuia să 

facă un pas înapoi, în fața nemulțumirilor exprimate de către Viena și Constantinopol. Și 

atunci, românii au uzat de o nouă strategie, speculând viciile actului semnat la Paris.  

 La 5 ianuarie 1859, Adunarea Electivă a Moldovei îl alegea domn pe colonelul 

Alexandru Cuza, un moderat ce, inițial, nu intra în atenția grupărilor care se luptau pentru 

victorie. A fost o soluție de compromis, dar ce compromis de succes! La 24 ianuarie, Adunarea 

Electivă a Valahiei îl alegea domn pe același Cuza, în urma înțelegerilor încheiate între 

unioniștii din cele două principate. Un rol esențial în reușita actului unirii l-a avut împăratul 

Napoleon al III-lea al Franței, care a fost, permanent, un avocat al românilor. De altfel, după 

anunțarea rezultatului votului, mulțimea a demonstrat, cu torțe, în fața clădirii consulatului 

francez la București, strigând: Vive la France!, Vive l’empereur! 

Acelora dintre Marile Puteri, care au protestat vehement, în fața dublei alegeri, unioniștii 

români le-au răspuns, candid: Cuza este domn al Moldovei și domn al Valahiei. Prin urmare, 

sunt doi domni. Nicăieri nu e stipulat faptul că aceeași persoană nu poate fi aleasă domn în 

fiecare dintre principate.  

 Așa s-a făcut Unirea. Și mai grea a fost recunoașterea ei oficială. Austriecii și otomanii 

erau cei mai vehemenți opozanți, considerând principatele ca făcând parte din propria sferă 

de influență. A fost nevoie, vreme de câțiva ani, ca Alexandru Ioan Cuza să fie domn al fiecăreia 

dintre cele două țări, să existe două capitale, două guverne și două parlamente. Grație muncii 

neobosite depuse de diplomații români, din anul 1862, în documentele oficiale, noul stat s-a 

numit România. Și tot din același an, statul a avut un singur domn, un singur guvern și un singur 

parlament.  

Acesta a fost primul pas al formării României. Un pas decisiv în modernizare, în progres. 

Un sacrificiu făcut de intelectualitatea din Moldova, care a înțeles imperativul momentului și 

a acceptat ca Iașiul, veche capitală, să piardă această prerogativă și să devină doar un oraș de 

provincie. Cel mai mare, din România de atunci, după București, e drept, însă, un oraș de 

provincie, aflat la granița cu cel mai agresiv vecin.  

Da, Unirea s-a făcut cu sacrificii. Unii au pierdut, alții au câștigat. Cu certitudine, însă, 

a fost momentul de aur al istoriei moderne, care se va amplifica, 59 de ani mai târziu, la 1 

Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

       conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiță     
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Mare calmă 

Îți voi cutreiera visul, 

Într-o barcă cu pânze, 

Cocoțat pe catarg, 

Îmi voi umple plămânii cu aer,  

Adânc, foarte adânc 

Și voi sufla furtună pentru neliniștea 

somnului tău. 

Aștept valurile!, vei rosti, mângâind 

cerneala nopții cu gene târzii. 

Aștept valurile!, să mă spele de ziua de ieri 

și de mâine,  

Nedefinite stări ale materiei, 

Spânzurate de Calea Lactee. 

Aștept valurile!, ai repetat,  

Zâmbind, cu subînțeles, la clopotul lunii. 

Te priveam cum dormeai, 

De sus, de pe catarg,  

Vedeam mâna ta mică,  

Clipocind a val  

Și sădind început de lacrimă peste o mare 

calmă. 

Teribil de calmă. 

 

Nebunul cu inima în palmă 

Se-așterne praful pe intrarea de la spitalul 

de nebuni 

Și-un medic trist se sinucide în răstignita zi 

de luni,  

Într-un cotlon de miazănoapte, pe unde 

nu ai mai trecut, 

Mi-i sufletul golit de sevă și din uitarea ta 

căzut. 

Cămăși de forță mă-mpresoară, la ora 

marilor regrete, 

Când plânge orologiul veșted, cel 

spânzurat pe un perete, 

Și-ncerc și nu-ncerc să te caut și cred că 

totu-i relativ 

Deși doi sfinți mă preveniră că te-am 

pierdut definitiv.  

Vin asistente-n toiul nopții cu tratamente 

inutile, 

Nebun de-atâta alb fac grevă și scuip în 

orizont pastile, 

Și-n tragedia generală mă cheamă un 

psihanalist 

Să îmi explice de ce-s singur, de ce sunt 

deprimat și trist. 

În tâmple îmi zvâcnesc imperii de seară 

multă și de toamnă 

În inimă, o amintire, nebunii lumii îmi 

răstoarnă 

Și chiar spitalul cu fantome, în calea vieții 

așezat 

A dispărut de multă vreme, de parcă n-ar 

fi existat. 

Nici doctori nu-s, iar pacienții și-au pus 

iubirea la mezat, 

Pe blidul de mâncare rece și pe un căpătâi 

de pat 

În care încropesc poeme compuse dintr-un 

singur vers 

Privind cămășile de forță ce emigrează-n 

Univers. 

Autor, Cătălin Negoiță 
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Simboluri identitare culturale românești 
Partea a IV-a 

 

TRATAMENTE MEDICALE DE RUTINĂ, LA SANATORIUL DIN 

OBERDÖBLING, ÎN PERIOADA CÂT A FOST INTERNAT EMINESCU  

 

     În perioada internării lui Eminescu la Oberdöbling, erau 

aplicate următoarele procedee specifice unei ”cure antisifilitice”, 

așa cum sunt ele consemnate în amintirile lui Freud: 

1. Metoda dermică. Procedura implică aplicarea de unguente pe 

porțiunea de piele, unde glandele sudoripare sunt în număr 

mare: la subsoară, în spațiul inghinal, pe tălpi. În cazuri 

incipiente, pustulele sunt atinse cu tinctură de iod sau cu soluția 

”Van Swieten”.  

2. Metoda tratamentului cu mercur. În această etapă se 

folosește mercur. După 2 luni de tratament, pacientul este trimis 

acasă, să-și revină după acțiunea medicamentelor. Apoi este readus pentru a treia perioadă 

de tratament, pe parcursul căreia i se aplică numai iodură de potasiu. În cazurile grave, 

tratamentul durează 3 până la 4 ani. Pacientul primește mercur numai 10 luni din primele 24. 

La sfârșitul celui de-al doilea an, pe lângă mercur, se administrează și iodură de potasiu.  În al 

patrulea an se renunță la mercur, utilizându-se numai iodura de potasiu. Bolnavii primeau, de 

obicei, mercur metalic, sub formă de pastile albastre de clorură de mercur sau iodură de 

potasiu, amestecate cu sirop de coji de portocale. 

 3. Metoda respiratorie și dermo-pulmonară. Pacientul este închis într-un spațiu izolat, unde 

se ard tablete medicinale de cinabru sau de sublimat corosiv, în vederea distrugerii virusului 

din plămâni. De regulă, la Viena, toți bolnavii de sifilis erau internați la ”Allgemeine 

Krankenhaus” – AKH1  Exista acolo o secție specială, ”Medizinische Abteilung IV”, unde erau 

internați toți cei ce aveau boli derutante, tulburări nervoase, sifilis, această secție fiind 

finanțată de ”Districtul Austriei de Jos”, precum și de către Municipalitatea Vienei, pentru orice 

pacient din capitala Austriei sau de aiurea. Într-o prețioasă lucrare dedicată istoriei acestui 

                                                           
1 Încă o dovadă că suferința Poetului avea alte cauze decât cele ale unei boli lumești, cum s-a acreditat de către 
unii medici.  
Așadar, în cursul anilor 1883-1884, Eminescu, dacă ar fi avut sifilis, ar fi fost obligatoriu internat la AKH. În plus, 
acest tratament extrem, specific celor suferind de infecția luetică, nu i-a fost nici prescris, nici aplicat lui 
Eminescu la Oberdöbling.  
Din nefericire, schema de tratament, bazată pe mercur, a fost utilizată cu mult zel de către dr. Isac, începând cu 
anul 1887, existând dovezi că medicul s-a deplasat personal la Viena, pentru a se   documenta și a aplica – 
chipurile- întocmai instrucțiunile primite de la medicii Obersteiner și Leidesdorf, pe care i-ar fi cunoscut în 
persoană. 
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sanatoriu2 care aduce detalii importante privitoare la medicii, metodele de tratament și 

atmosfera din cadrul acestei instituții medicale vieneze, sunt descrise însă și tratamentele cu 

morfină și opium, precum și hipnoza3 , practicate în acea perioadă în acest institut medical 

(op.cit. p.122 - 126). Un capitol aparte, neabordat încă de cercetătorii care au discutat dosarul 

medical Eminescu, este metoda folosirii de substanțe stupefiante, ca mijloc de tratament în 

domeniul psihiatric: opium, morfină, canabis, cocaină și codeină.  

       La Sanatoriul dr. Leidesdorf din Oberdöbling, medicii prescriau cu precădere somnifere, 

în special cloral (cloral - hidrat) maxim 2-5 gr, ca doză zilnică. Nu se recomanda însă un 

tratament de lungă durată.  

       Un alt somnifer folosit în acea perioadă era sulfonalul (medicament cu acțiune de lungă 

durată, dar cu efecte secundare neplăcute, nocive și toxice uneori: amețeli, oboseală, 

slăbiciune, dureri de stomac, amețeli și somnolență necontrolabilă.)  

      Medicii vienezi foloseau, de asemenea, pentru bolilele psihice Cloralamid, Hypnal și 

Hypnon, Metilal, Tetronal și Trional, Ural.  

       Se prescriau, în egală măsură, sedative, reprezentate în special de bromuri, substanțe 

care însă cauzau efecte secundare de temut: insuficiență cardiacă gravă.  

      Medicii considerau că morfina injectabilă produce un puternic efect calmant. Ei prescriau 

totodată Hyosciamin și Hyoscine, medicamente cu efecte similare morfinei, dar cu rezultate 

secundare foarte periculoase. În cazul unor depresii ușoare era folosită cocaina.  

       Alte sedative folosite la Oberdöbling erau Werthes și Digitalis. (Cf. ”Sanatoriul privat din 

Ober-Döbling II Raport despre serviciile sanatoriului de la 1 iulie 1875 la 30 iunie 1891”, 

Leipzig, Viena, 1891 ) 

         Un capitol aparte îl reprezintă tratamentul sifilisului, potrivit standardelor acestui 

sanatoriu. 

         Tratamentul cu iod, în doze prelungite, năștea efecte negative, mai ales producea 

emoții mentale   neplăcute. 

       De aceea, medicii de la acest institut foloseau un compus format din iod cu brom, 

intitulat Iodobromină.         Deși se folosea în mod curent, medicii acestui spital nu 

recomandau folosirea mercurului, ca remediu.  

        Așadar, Eminescu nu a fost diagnosticat cu infecție luetică și nici nu i s-au recomandat 

medicamente din categoria celor de mai sus. 

Autor, eminescologul Dan Toma Dulciu 

  

                                                           
2 ”Die Privatheilanstalt...., p. 154. 
3 Hipnoza, ca metodă de tratament, l-a preocupat și pe T. Maiorescu. 
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Elena Mândru 

 

 

 

LUCEAFĂRUL DE SEARĂ 

    Te-aleg pe tine dintre zâne 

    Frumoasa mea cu dulce glas 

    Cântând în serile senine, 

    Ținându-mi dorul veșnic treaz. 

 

    Ușor ca puful păpădiei 

    M-am ridicat cândva în zbor, 

    Sortit ca-n drumul veșniciei 

    Să știu de-al dragostei fior. 

 

     De-o fi ca-n vechile romane, 

     Să fiu,iubita mea,uitat, 

     Eu pe al stelelor ecrane 

     Te voi privi neîncetat. 

 

      Iar de s-o stinge-a ta făclie, 

      Căci viața știe al ei mers, 

      Tu, vei rămâne-n poezie, 

      Iar eu...o stea în Univers!  

 

BĂRBAȚI LĂUDĂROȘI LA VÂRSTA A TREIA 

 

         Că sunt potenți,i-auzi pe cei,,maturi" 

         Privind cu jind spre mândrele femei, 

         Dar gârboviți de ani și aventuri 

         Amanți pot fi-n programul 

,,Rabla"..trei! 

 

             CONTRADICȚII 

           Sunt situații inegale 

           La noi,departe de model, 

           Căci doar acei ce au parale, 

           Mai cred în ,,statul paralel"! 

 

 

         SFAT UNEI TINERE SOȚII 

 

         Când de căsnicie-ți pasă, 

         Ține cont și de cutume: 

          Trebuie să taci acasă 

          Și să nu vorbești în lume! 

 

SOACRĂ ȘI GINERE 

      Când ginerele,cu-aroganță, 

      Privește doar de la-nălțime, 

      ,,Iubita"soacră,cu asprime, 

      I-ar da un pumn ..direct în clanță! 

 

            POLITICA ȘI MODA 

       Pentru ele se constată 

       Permanenta lor schimbare: 

       Prima-i de partid dictată 

       Iar a doua-i...la-întâmplare! 

 

          ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL 

            De ani de zile în declin 

            Nicicum nu suntem un simbol; 

            Ne bucurăm,normal din plin, 

            Când reușim să dăm..un gol ! 

 

          UNUI PRIETEN CU PAPION 

       Într-o zi de toamnă grea 

       L-a pus doamna la corvoadă 

       Și nervos strigă-n ogradă 

       Ce ai tu ...cu frunza mea! 

Autor, Elena Mândru 
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Constanța Abălașei Donosă 

Cuvinte de îndoială  

încă n-am auzit că poeții se pot vindeca de 

poezie 

de vor spune pe rând ,, Rugăciunea ” lui 

Eminescu! 

dintre toate-acestea, un 

cuvânt aș vrea să spun 

să mă vindec de ce-aud 

din cuvinte de nebun. 

ce doresc eu? ușa să nu-

mi fie închisă 

de cel care-mi va 

răspunde, lăsați-o 

deschisă, 

prin ea, Luceafărul de 

ziuă și de stele pătrunde! 

poezia lui Eminescu, alungă durerea din 

cuvânt 

vindecă bolnavii de scris și de ce mai au în 

gând! 

un cărturar, din cercul vostru de talentați 

scriitori 

mi-a spus discret privindu-mă în ochi cu 

fiori; 

urmează-mă, nu sta pe ducă, sunt poet și 

nu nălucă. 

ce fac eu, fă și tu. am răspuns din al meu 

EU, nu! 

voi fi ce-am fost până acum în nopțile cu 

lună, 

lângă izvoare-mi voi limpezi, starea cea 

bună. 

pietrelor tocite de picioare, în cale 

întâlnite 

le voi dărui iubire și cuvinte potrivite!     
 
Cum fulgii  

cum fulgii s-au îndemnat din cer pentru 

ninsori, 

invadând munții, grădinile și câmpiile 

surori 

devenind însoțitorii acestora, cu iubire ai 

spus: 

să ne însoțim unul pe altul, până unul din 

noi îi dus 

de la venirea primăverii și prin ninsorile 

ce-au nins! 

primăvara, deschide porțile cerului și ușile 

dorului, 

tinerețea pământului și ușa cuvântului. 

cuvinte de duminică, din cuvântul 

Domnului, 

care-i cel mai lucrător ca sabia tăietor! 

el pătrunde-n încheieturi și-n măduva 

gândului, 

în inima cu iubiri și în ochii cu luciri. 

la poalele munților cu suflete verticale 

Dumnezeu face minuni printr-o aleasă 

lucrare.  

pe câmpiile din zări cu grâne aurite 

Dumnezeu, dă și cântări păsărilor hărăzite. 

și spre malul lacului cu trestia deasă, 

Dumnezeu, 

sporește apa, 

pentru noi cea 

mai aleasă. 

toate-s de la 

Dumnezeu și 

spre slavă-s 

toate, 

pentru azi și 

pentru mâine, 

pentru eternitate!   
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Prin ninsori de frunze albe   

 

c-o tristă înfățișare precum toamna 

îngândurată, 

mi-ai cules frunze uscate din grădina 

pastelată. 

cu gânduri mai păgâne culese din 

depărtări 

mi-ai întins buchet de frunze, uitându-te 

spre zări. 

m-ai privit și mi-ai vorbit: vrei răsplată? 

la ce bun pui virgulă mereu și nu privești la 

cer, 

sau te uiți la 

turmele păstorite 

de oieri? 

privind 

nedumerită la 

cele spuse și-

auzite, 

credeam 

cuvintele lui, că-s 

mai mult ca sfinte! 

de-ai privi-ntr-acolo prin ninsori de frunze 

albe, 

vei primi din lumina slujită de Dumnezeu. 

întunecimile pierind, într-un mănunchi de 

salbe! 

îndrăgostită de sărbători de toate florile 

dalbe 

privesc numai acolo, prin ninsori de frunze 

albe!    

 

 

 

 

 

 

Când credință nu e  

 

într-o noapte înstelată, mi-ai făgăduit o 

stea 

așternută peste zi, cuvinte să curgă din ea. 

stea din stele nu au fost, numai frunze fără 

rost 

un mănunchi desfrunzit tocmai din 

copacul sfânt! 

 

coroana sa răsplătită lângă o mare 

asfințită, 

cu har m-a binecuvântat, bucurie iar mi-a 

dat. 

prin credință, Abel, pe sub copac mai 

trece. 

noi, stăm în grădinile verzi și ce se 

petrece? 

plângem c-un ochi, râdem cu altul 

privim totul ce vedem, apoi iară tăcem! 

ne apropiem de Dumnezeu când iubire nu 

avem?   

 

Autoare Pictură și poezii 

Constanța Abălașei Donosă 
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Actualitatea lui Eminescu 
  

 

           Unii şi-au pus problema în vremea noastră ca, de fapt, în mod 

periodic de-a lungul timpului, dacă Eminescu mai este actual, 

întrebându-se negativ retoric ce le-ar mai putea spune poezia sa azi, 

într-o epocă atât de evoluată, trecută prin postmodernism şi atâtea 

rafinamente occidentale, când, vezi-doamne, el a scris în secolul XIX 

şi toată opera sa este depăşită, tributară acelui timp, care pentru 

noi este doar trecut, doar istorie şi nimic mai mult şi că nu ne mai 

poate interesa decât în măsura în care ne interesează istoria, stins, 

sec  şi fără vitalitate. 

 

           Cine citeşte însă toată opera sa, adică întreaga ediţie Perpessicius de 17 tomuri uriaşe, 

nu doar cartea lui de poezii, are în faţă imaginea unui univers uriaş, ca o piramidă cu 

numeroase coridoare misterioase din care o parte sunt vizibile şi cu comorile descifrate, dar 

încă mult este ascuns sau neînţeles, nedescifrat. Este o operă de mare gânditor, aşa cum a 

spus Noica atunci când i-a comparat caietele cu cele ale lui Leonardo şi Alfred de Musset, 

găsind mereu câte ceva în favoarea lui Eminescu, ori aşa cum l-a comparat Ibrăileanu cu 

Goethe, dar subliniind că acela, dacă murea la vârsta lui Eminescu n-ar fi fost nimic. Aşadar, 

din pornire se observă limpede nu numai că Eminescu n-a fost “epuizat”, ci că încă n-a fost nici 

descifrat pe deplin căci puţini sunt cei ce i-au citit măcar întreaga operă abia de relativ puţină 

vreme publicată integral, graţie strădaniei acad. D. Vatamaniuc. O dovadă se află în afirmaţiile 

eminescologilor Svetlana Paleologu Matta,  Theodor Codreanu şi alţii, care demonstrează în 

cărţile lor apartenenţa lui Eminescu la universul filozofiei moderne europene, aducând la bară 

numeroase nume de gânditori europeni de marcă, printre care poetul nostru se încadrează 

perfect, aşa cum se demonstrează prin comparaţii şi citate de idei. Alţii subliniază validitatea 

intuiţiilor lui ştiinţifice, multe demonstrate după moartea lui, precum ideea de cuantă, linia 

ondolantă, teoria big- bangului, a universurilor pulsatorii şi multe altele care încă nu şi-au găsit 

pe deplin aprofundarea dar pot, desigur, oferi noi suprize cercetătorilor. Cât despre poezia lui, 

aceea de dragoste, de pildă,  e mereu actuală cum actuală e dragostea sau viaţa şi moartea 

pentru orice generaţie iar cufundarea lui în natură ca într-un univers compensatoriu pentru 

viaţa lui zbuciumată, e un catharsis parcă mai necesar decât oricând azi, în vremi atât de 

stresante şi alienante. Viziunile sale poetice sunt ameţitor de profunde, au mereu ca material 

de construcţie universuri uriaşe, inaccesibile omului, în mod obişnuit, dar pe care Eminescu le 

vede ca de la o distanţa superioară, nu de pe o poziţie de muritor, ci din unghiul de vedere al 

cuiva care poate contempla cosmosul de sus, în întregul sau. Or, abia în vremea noastră, 

începe, timid încă, era călătoriilor spaţiale graţie cărora omul poate contempla alte spaţii 

decât cele pământeşti, mici porţiuni siderale vizibile prin hubloul navelor, iar imaginea unor 

mari teritorii astrale străbătute în viteze supraomeneşti e încă teritorul filmelor şi cărţilor de 

science fiction, care sunt extrem de captivante şi tentante pentru oameni care-şi exprimă 

astfel dorinţa ancestrală de a-şi depăşi condiţia, de-a supune timpul şi spaţiul. Or, în poezia lui 
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Eminescu s-a făcut acest lucru cu o forţă demiurgică cu mult înaintea filmelor de azi; doar că 

în opera lui nu se află  doar o înfăţişare mecanică ori descriptivă a unor fantezii puierile, ci 

toate acestea sunt subsumate unui filon filozofic profund şi integrator a tot ce există în albia 

unui univers unitar şi coerent şi văzut în diacronia sa. 

 

      Iar poezia lui de revoltă şi satiră, precum şi gazetăria lui, sunt mai actuale ca oricând până 

acum căci, întorcându-se realităţile sociale ale vremii sale azi, pe o nouă scară  şi gama 

deficienţelor aferente acelui sistem s-au reactualizat  şi parcă s-au agravat mai mult decât pe 

vremea lui; în orice caz, diagnozele lui, care în semiveacul comunist nu ne erau prea clare, 

lipsindu-ne raportarea la real, azi sunt strălucitor de adecvate, de aplicabile. Criticele lui 

sociale sunt atât de actuale acum, încât în Basarabia a fost posibilă, cu puţini ani în urmă, o 

întâmplare rămasă de pomină şi care a stârnit valuri de râs în toată lumea culturală 

românească de acolo şi care demonstrează actualitatea scrisului său mai mult decât sesiuni 

întregi de comunicări. Şi anume, publicându-se în revista Literatura şi arta un articol de critică 

socială semnat de Eminescu, dar foarte adecvat timpului de acum, un anume personaj politic 

de acolo - numele nu importă - a crezut că  publicaţia îl critică pe el şi, simţindu-se vizat, a dat 

un răspuns violent, ameninţându-l pe  “acest neruşinat M. Eminescu” cu un proces de 

calomnie la tribunal. 

 

         Gazetăria lui e un inventar de probleme dintre care foarte multe sunt actuale, iar 

rezolvările pe care le propune el sunt teribil de proaspete, de ingenioase şi mai ales, pline de 

dorinţa de-a îmbunătăţi soarta ţării şi naţiunii sale. Sau dacă unele sunt inexacte sau depăşite, 

rămâne măcar încercarea lui mereu sinceră, ardentă şi fără ezitare de-a identifica problemele 

existente şi de a le soluţiona în cel mai bun mod cu putinţă pentru interesul general, niciodată 

pentru rezolvarea vreunei probleme personale ori pentru a obţine ceva în schimbul acelei 

prestaţii. Căci, înainte de orice, Eminescu asta a vrut şi pentru asta a luptat, pentru cea mai 

bună soartă posibilă a poporului său, iar lucrări de ultima oră deschid o problemă nouă şi 

tulburătoare şi anume ipoteza că exact pentru acest rol al său de apărător neînfricat al 

neamului său ar fi avut el de suferit. S-a scris şi s-a jucat chiar o piesa de teatru la Bucureşti, 

pe scena Teatrului Naţional, intitulată Şi mai potoliţi-l pe Eminescu, având o distribuţie de zile 

mari, cu Dan Puric în rolul lui Eminescu, în care autorul, Cristian Tiberiu Popescu, aduce în 

atenţie prin acest titlu şi prin acţiunea piesei, exact acest aspect al insurgeţei lui Eminescu în 

faţa diplomaţiei străine care era deranjată de atacurile sale şi care a transmis prin P. Carp, de 

la Viena  la Bucureşti, o depeşă cu acest îndemn plin de subtexte ameninţătoare. Unele cărţi 

de acum fac insistent legătura între aceste ameninţări şi închiderea lui Eminescu la ospiciu şi 

apoi chiar moartea lui, dar şi mai apoi, cu întârzierea mai mare de un secol de la scrierea până 

la publicarea operei integrale a lui Eminescu, datorată unor opoziţii înverşunate ale 

reprezentanţilor unei anume naţiuni ce se simţea vizată de publicistica eminesciană. Or, nişte 

texte caduce, fără altă valoare decât cea pur istorică, nu pot deranja pe nimeni, nu pot face 

pe nimeni să se teamă de ele. Chiar această teama şi aceste opoziţii ale căror aspecte 

comportă încă multe ascunzişuri, dovedesc, dacă mai era nevoie, că Eminescu nu este numai 

actual, ci teribil de temut şi de periculos pentru cei ce nu iubesc naţiunea noastră şi au gânduri  

nesincere faţă de ea. 

 



 
 

      13 

ASRA 

         Revolta lui faţă de cei ce făcură “neamul nostru de ruşine şi ocară”, referirile lui la acea 

cale îngustă “care poate sa convină unei inime oneste”, la corupţie şi sinecuri, la nemuncă şi 

la profitorii de pe “tarlaua grasă” a  imposturii, toate sunt, din păcate, incredibil de actuale şi 

toate acestea, alături de multe altele ce pot umple tomuri întregi de comentarii,  îndreptăţesc 

să considerăm nu numai că Eminescu este acum chiar mai actual decât în vremea lui, dar chiar 

să şi bănuim existenţa a oarece virtuţi profetice în cugetarea lui. 

 

Autoare, Dr. Lucia Olaru Nenati 

 

Liliana Popa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flautul iernii 
 

Între două turnuri 

flautul iernii, flacără 

pe podul înghețat 

tocmește jarul 

și zilele de aur. 

 

Între două săruturi 

mi se face dor 

de ochii tăi 

de colțul buzelor tale. 

 

flautul iernii cîntă 

cu buze înghețate 

sprijinit de o coloană  

adormită de suflarea lui. 

 

Între două nopți 

flautul iernii cîntă 

printre Vîrfurile cu Dor 

ruguri mistuite în ceață 

 

comandă îngere potop  
 

trecusei să îmi spui 

ce dor ți-a fost de mine 

eu dăltuisem demult norii ivorii 

în trepte  

cu bătăi de inimă. 

eu pot urca 

tu cobori 

doar în nopțile de ajun  

nu mai ajung treptele. 

ții minte jocul de demult  

pe scara mea de început de lume ? 

pe prima treaptă cîntai  

pe a doua iubeam 

apoi au început să înflorească celelate 

trepte 

și privirile 

într-o seară verde 

în tăceri fără crepuscul. 

îngere 

uite o himeră 

cum își desenează 

întortocheate neliniști în acuarelă 

comandă îngere potop  

să-i spele culorile de apă  
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dezambiguizare 
 

între două nopți 

punctele cardinale 

palpită de multă vreme. 

și-au schimbat locul 

și perspectiva 

așa a apărut alb roză 

floarea de măr 

pe gura ta. 

 

între două turnuri 

tăcerile pîlpîie 

și eu nu mai găsesc 

punctul de fugă. 

 

între două nopți 

coboară dimineața, pe rouă 

cu lumina ascunsă în plete 

și sună un clopoțel de argint 

 

 

vălul de mireasă 
 

nu mai răsfoi amintiri 

vălul de mireasă 

cîntă și acum prin pădure 

cînd ceață, cînd ecou 

departe de mîna ce l-a furat. 

se întristase și îngerul. 

degeaba umbli cu hangerul  

ascuns sub cămașă 

eu port în buzunare tot basmele copilăriei 

logodite cu visele de acum. 

sufletul meu are alte culori 

iar ție nu ți-a plăcut 

nici măcar Botticelli. 

De-aș fi copac 

În calea ta 

Degetele-mi devenite crengi 

Ar înflori iarna, la apus  

 

 

adendă 
 

clipa destroienită o privești 

ca pe o muzică pictată 

cu ochii minții tale 

din lacul fără lebede 

 

 

Anonim  
 

mantia fumegîndă a vîntului, 

arpă prinsă pe umărul serii 

adună frunzele ce albesc 

cu timpul, 

cu secolul de singurătate, 

cu moartea, 

cu viața. 

peregrinul anonim 

are mereu rezervat ultimul vals 

și umbra străvezie a ceții. 

trei frunze mi s-au prins în păr 

două mi s-au așezat în palme 

și sub petecul meu de cer 

vom depăna fiecare poveste 

pe care o voi scrie cu degetul 

pe geamul ferestrei, 

pentru alt veac.  

 

Arabesque 
 

Am rămas în cumpănă  

sprijinită de brațul tău 

timp de o floare pe ram. 

arabesque pînă la marginea umbrei 

spărgătorul îmi preface minutele în 

secunde. 

seA început să ningă cu stele. 

Autoare, Liliana Popa 
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VIAŢA... ÎNTRE DOUĂ LUMI 

Recenzie – Petronela Angheluţă 

 
Printre lecturile din ultima vreme, mi-a incitat curiozitatea o 

carte scrisă de doamna Daniela Gumann, româncă stabilită de 

câţiva ani în Salzburg şi pe care am cunoscut-o, alături de soţul 

domniei sale, Constantin Gumann, în Tabăra de Creaţie şi 

Recreaţie de la Iaşi. Citisem fascinanta poveste a „evadării din 

comunism” a domnului Constantin Gumann, un volum de poezii 

al doamnei Daniela şi ... o piesă de teatru, „Îngrijitoarea”, 

realizată după volumul în proză cu acelaşi titlu. 

Intrând în posesia cărţii „Îngrijitoarea”, am decis să o 

parcurg şi chiar să mă număr printre cei care şi-ar putea exprima 

câteva „gânduri”, mai ales că autoarea face, în Argument, 

această notaţie: „În timp ce scriu această carte, mă gândesc şi mă 

întreb cine îmi va scrie aprecierile şi criticile, deopotrivă”. 

Cartea este un adevărat manual de supravieţuire, de gândire pozitivă, este o lecţie de 

viaţă, în care mulţi dintre noi s-ar putea regăsi. Ea însăşi îngrijitoare acum mulţi ani în urmă în 

Israel, autoarea propune cititorilor, într-un stil propriu sincer, limpede şi cald, nu numai 

experienţa ei de viaţă, ci şi analize documentate, reflecţii asupra unei „filosofii” de viaţă sau 

chiar sfaturi utile pentru a fi puse în practică. 

Marcată, în adolescenţă, de lectura unei cărţi de Emile Zola, autoarea încearcă să se 

autodepăşească, să-şi învingă frica şi, deşi în ţară era un om împlinit, hotărăşte să „evadeze” 

din România şi să meargă la muncă în Israel, ca îngrijitoare, convinsă fiind că puterea de a 

merge mai departe se află în ea însăşi. Dar libertatea de care se bucura în ţară este substituită 

cu greutatea muncii prestate şi chiar cu umilinţe îndurate, preţul plătit fiind unul prea scump 

pentru banii câştigaţi cu trudă şi cu presiunea dorului de casă, într-o lume instabilă, plină de 

pericole, cum era Israelul. Pe de altă parte, însă, acolo se contura o lume nouă, fascinantă, ce 

compensa neajunsurile noii poziţii sociale: „vedeam Lacul Kinneret sau Marea Galilee, cum i 

se spune în Biblie”. 

Un fenomen asupra căruia se insistă mult pe parcursul cărţii este acela al dezrădăcinării 

românilor din ţara lor, în această categorie încadrându-se şi autoarea, iar definiţa cuvântului 

„acasă” capătă conotaţii diverse: „Pentru mine, acasă nu este o ţară, ci locul unde este familia 

mea”.... „Aici mă simt acasă, la bine şi la rău, iar apartenenţa mea e o simţire individuală şi, 

totodată, o decizie raţională, lipsită de dubii”.... „Aici sufletul meu a găsit linişte şi un 

echilibru”. Dar prin modul de viaţă tradiţional românesc practicat în familie, „românul din noi 

nu dispare niciodată, indiferent la ce distanţă am pleca”. 

Dorul şi iubirea de ţară rămân permanenţe dureroase în sufletul românilor plecaţi din ţara 

natală: „Nimeni, niciodată, nu va putea înlocui casa părintească, pământul ţării noastre. 

Purtăm pecetea poporului nostru în suflet”. O altă constatare este, pe cât de realist, pe atât 

de dur exprimată: „Cândva vom realiza că această fugă continuă spre ce numim noi mai bine 

este, de fapt, o simplă amăgire”. 
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Pentru doamna Daniela Gumann, a fi îngrijitoare înseamnă o profesiune de credinţă, 

indiferent sub ce nume apare această meserie, în ţări diferite, pentu că „A îngriji pe cineva 

este un mare privilegiu”. Este o meserie mai mult decât onorabilă, o mândrie şi o 

binecuvântare, oricât de dificilă ar fi şi oricâte pericole ar presupune. Iar femeile care sunt 

îngrijitoare se sacrifică de multe ori cu bună ştiinţă pentru familie, pentru cei de acasă, 

rămânând ani în şir plecate departe, suportând vicisitudini de tot felul, ori trăind adevărate 

drame (destinul uluitor al unei femei care, întoarsă în ţară după mai mulţi ani, îşi găseşte soţul 

recăsătorit!...). Edificatoare şi sugestivă în acest sens este imaginea unei îngrijitoare care 

împinge „un cărucior, ca un fel de carusel cinic al vieții fără cale de întoarcere”, contopindu-

se, parcă, într-o totală simbioză, cu bătrâna de al cărei destin este legată, inevitabil. 

Situaţia României nu îi este indiferentă autoarei, ea făcând o analiză pertinentă, ce se 

poate constitui într-un semnal de alarmă pentru autorităţi şi pentru actualii conducători ai 

ţării, toţi incapabili de a elabora strategii pe termen lung pentru a crea condiţii de muncă şi de 

viaţă mai bune pentru români, în aşa fel încât aceştia să nu mai fie nevoiţi să-şi părăsească 

ţara, familiile, cu consecinţe de-a dreptul tragice uneori asupra copiilor rămaşi în grija bunicilor 

ori, mai rău, a vecinilor. Aceşti copii, lipsiţi, cel mai des, de afecţiunea şi de prezenţa benefică 

a mamei, devin „generaţia copiilor singuri acasă”. Bunurile materiale, oricât de multe şi de 

valoroase ar fi, nu compensează o viaţă normală de familie, în care copiii beneficiază de atenţia 

şi protecţia ambilor părinţi. Şi, la un moment dat, banii câştigaţi cu grele sacrificii nu vor 

cumpăra decât „case noi pentru inimi goale. Pământ şi case” de care nu se vor mai putea 

bucura şi care nu vor mai folosi la nimic, pentru că adevărata valoare a vieţii va fi fost deja 

pierdută fără drept de apel. 

Libertatea mult visată de poporul român înainte de Revoluţia din 1989 a fost, de fapt, 

convertită în cu totul altceva, sau, mai bine zis, poate, pervertită, fiind prost înţeleasă şi, aşa 

cum afirmă şi autoarea, „românul nu e, deocamdată, capabil să gestioneze cum se cade 

libertatea asta”. În loc ca România să fi devenit un adevărat colţ de rai, dimpotrivă, în aceşti 

aproape 30 de ani de la Revoluţie, românii trăiesc un „paradox amar”: „Suntem săracii 

Europei, într-o ţară bogată”. Cei care conduc ţara sunt lipsiţi de cele mai elementare bune 

intenţii pentru popor, nu-şi iubesc ţara şi nu au scrupule. Tot ce-i „mână în luptă” sunt propriile 

interese, orgoliile nemăsurate, promovarea nonvalorii şi a minciunii, propaganda deşănţată 

fără limite, manipularea şi... lipsa bunului simţ. 

Dorul de ţară capătă accente acute în sufletul celor plecaţi de acasă, împinşi de nevoi: 

„Dorul!! Dorul este o lipsă a celui drag, e suferinţa de a trăi fără cel care te-mplineşte. Dorul e 

mut, dar strigătul lui este mai puternic decât orice ţipăt! Dorul este nevăzut, dar prin el omul 

îşi exprimă dorinţa de a vedea cât mai aproape pe cel ce nu e prezent”. Și, cu toate acestea, i 

se aduce un elogiu societății austriece, Salzburgului, în comparație cu România, în al cărei areal 

autoarea simte că nu se mai poate integra și că nu mai aparține propriei țări. Dezamăgirea și 

deziluzia sunt amare, dureroase, dar, din păcate, realismul lor nu poate fi eludat: „Trăiesc între 

două lumi. În zilele bune, amândouă îmi par a fi acasă și admit că sunt privilegiată, dar sunt și 

momente în care nu mă mai simt acasă nicăieri. O conștiință tragică își face loc atunci”. 

Un alt reper al cărții de față îl reprezintă analiza lucidă a fenomenului migrației, autoarea 

argumentând, prin statistici comparative și printr-un bogat bagaj informativ, impactul creat 

asupra familiei și, implicit, asupra societății românești, strivite de incompetența celor de la 

putere și de depopularea localităților din România, în special a celor din mediul rural. 



 
 

      17 

ASRA 

Ca o concluzie, doamna Daniela Gumann face o constatare nostalgică, plină de regrete 

ce se citesc printre rânduri, transmițând totuși un mesaj cald către țara pe care o iubește și 

care îi va rămâne, emblematic, gravată în suflet: „Tot ce ți-am cerut, dragă Românie, a fost să 

mă lași să muncesc și aș fi împărțit cu tine roadele, cu bucurie”. 

Semnează, Doamna Petronela Anheluţă 

 

 

 

Sterian Vicol 
Poeme  

 
Rugă 
 

Ai grijă de mine şopteai pe la colţuri 

de străzi, ele mă torc, îmi intră pe 

fereastră, noaptea mă scuip în afara 

lumii, strada, domnească (venind direct 

din marele fluviu), iată curge în cer 

de unde Dumnezeu o ţine de-o singură 

piatră; îmbracă-ţi rana într-o cămaşă 

invizibilă, leagă-şi cărarea din Grădina 

Publică de mijloc, fiindcă cerul mână 

norii humulus prin tine. 

 

Săgetând 
 

Părul tău vălurindu-mi 

orbirea pe linia ferată 

Eu port oglinda din care tu 

Te-ai prelins în mansardă 

Prin foste labirinturi de hotel 

trotuarele sunt la ele acasă 

poeţii săraci (unde-or fi cei bogaţi?) 

strigă femeile să le facă 

Dansatoare şi muze, de-a dreptul 

În munţi! 

 

 

 

 

Pânza vinului tânăr 

 
Între două ciubere cu struguri striviţi 

de picioarele Mariei şi-ale fetelor ei, 

Flutură pânza vinului cel tânăr - coamă de 

leu, 

de neatins ca şi pânza copilului dormind - 

Eu mă joc în oglinda vinului cel tânăr 

şi lama cuţitului e roşie ca un trandafir 

strivit, lângă mine e cineva fără umbră, 

umbra-i chiar pânza vinului cel tânăr - 

Ţâşnind puternic printre degetele Mariei 

vinul cel tânăr pare un foc ce-mi 

ademeneşte 

trupul înnoptat, mirarea mea de-a fi încă 

stăpân pe vinul cel tânăr cu pânza-i pe 

ochi - 

Şi totuşi eu caut dincolo de pânza vinului 

cel tânăr, caut zumzetul cenuşii ce va fi 

ultimul din destrămarea focului, mai 

aproape 

de strigătul meu ca vinul fluturând la tine! 

Autor, Sterian Vicol 
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Biserica trăită departe 
Autor, Părintele Dr. Nicolae Dura 

 
În epoca modernă a poporului nostru a apărut 

fenomenul strămutării peste hotare a unui număr 

însemnat de români, plecați peste mări și țări pentru 

a afla condiții de viață mai bune. Dacă în evul mediu 

bejeniile erau relativ rare, provocate de cotropiri 

strine, crize economice, persecuii politice sau 

epidemii, refugii la adăpostul pădurilor și munților, de 

unde bejenarii se întorceau la locurile lor când treceau 

primejdiile, emigraia timpurilor mai noi 

a fost de multe ori definitiv, la mari distanțe, în părți 

ale Orientului Apropiat (Turcia, Siria, Liban), în Europa Centrală și Occidentală, America, 

Australia și Noua Zeelandă. Întocmindu-și rosturi noi, întemeindu-și familii în țările de 

adopțiune, românii emigrați nu și-au uitat, însă, vechea patrie, tradițiile, cultura și, mai ales, 

credința. Cei mai mulți au rămas creștini ortodocși ca părinții și strămoșii lor, au ctitorit biserici, 

au ținut datinile de acasă și astfel, până azi, în diaspora românească, centrele vieții comune a 

românilor – cinstirea duminicilor și sărbătorilor, manifestările naționale, acțiunile culturale, 

catehizarea copiilor, consfătuirile etc. – au fost parohiile. De la Viena, Sofia, Geneva, München, 

Paris sau Strasbourg până peste Ocean, la New York și Cleveland, Detroit, Jackson, Montreal, 

San Paulo, Rio de Janeiro și multe alte localități din cele două Americi, de Nord și de Sud, din 

Australia și Noua Zeelandă, bisericile și spațiile auxiliare – săli de cursuri și conferințe, 

biblioteci, muzee – au fost și rămân colțuri din vechea patrie a credincioșilor, dornici ca la 

răstimpuri să regăsească prin grai, întâlniri cu rude și prieteni, primiri de oaspeți din țară, 

serbări și evocări diverse, ambianța românească pe care nu vor și nu pot să o uite niciodată. 

Pe lângă misiunea sa fundamentală de a veghea și îndruma viața spirituală a românilor – 

credința lor păzită de două milenii pe făgașul învățăturii Mântuitorului și a Sfinților Părinți – 

acesta este rolul uriaș al Bisericii Ortodoxe Române, să păstreze 

zestrea de valori care definesc identitatea profundă a 

credincioșilor, graiul curat, tradițiile și patrimoniul cultural, 

monumentele literare, de arhitectură și artă veche, alcătuite de 

ctitori, cărturari și meșteri creștini, slujitori ai Ortodoxiei. În 

Europa (numită în trecut Respublica Christiana) Biserica a 

asigurat în tot evul mediu, iar la noi pân la începutul epocii 

moderne, funcțiuni esențiale îneducație, în justiție, cultură, 

sănătate publică și chiar pe plan politic, pentru că Mitropoliții 

țării Românești, ai Moldovei și alți înalți ierarhi făceau parte de 

drept din Divan (parlamentul și tribunalul suprem din acea 

vreme). Iar Biserica Ortodoxă Română și-a împlinit datoria nu 

numai față de credincioșii ei din țară, ci și față de cei strămutați din cauza vitregiei vremurilor 

pe alte meleaguri.  
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În secolele XIX și XX (până la al doilea război mondial), nu numai parohiile, dar și școlile 

românești din Peninsula Balcanică, din Bulgaria, Grecia, Serbia, Macedonia și Albania, au fost 

întreținute financiar de Statul român, preoții fiind pregătiți și hirotoniți în România. Biserica 

Ortodoxă Română nu este, așadar, numai venerabila instituție întemeiată în 1359, cu ierarhia, 

preoția, monahii și credincioșii din hotarele țării. Ea cuprinde deopotrivă pe românii ortodocși 

din străinătate organizați în eparhii, parohii sau mănăstiri sub ascultarea Patriarhiei din 

București și a Sfântului ei Sinod. Această realitate ne-o amintește Părintele Dr. Nicolae Dura în 

cartea de față închinată vieții religioase a românilor din Austria. 

Preot paroh al Bisericii „La Sfânta Înviere” din Viena și vicar al Bisericii Ortodoxe Române din 

Austria, autorul își împlinește prin această carte o datorie pastorală față de proprii enoriași 

care se cuvine să cunoască istoria comunității lor și locul 

ei în viața spirituală a românilor de peste hotare. De aceea, cartea cuprinde în primul capitol 

descrierea întregii diaspore românești și organizării ei bisericești. În cadrul ei, românii din 

Austria se evidențiază ca cea mai veche comunitate de fii ai poporului nostru, constituit de-

a lungul a câtorva secole în Europa Centrală prin emigranți din Principatul Transilvaniei, din 

țara Românească și Moldova sau din Balcani, conștienți de originea lor daco-romană, 

păstrători ai limbii, datinilor și ai credinței creștine ortodoxe strămoșești. 

S-a scris mult în trecut despre ctitoriile moldavo-valahe din Orientul Creștin, de la Muntele 

Sinai și Muntele Athos, dar în epoca modernă și contemporană atenția celor din țară s-a 

îndreptat, pentru rațiuni diverse, culturale sau politice, îndeosebi către comunitățile 

românești din Franța și America. Credincioșii ortodocși de origine română din Austria nu au 

fost întotdeauna îndeajuns evocați la înălțimea rolului lor de reprezentanți ai tradiției și 

valorilor poporului nostru, și în același timp de cetățeni exemplari ai Austriei, noua lor patrie, 

căreia i s-au devotat prin muncă, prin contribuții intelectuale, artistice, economice, despre 

care se dau atâtea dovezi în această lucrare. 

Cartea Părintelui Dr. Nicolae Dura pune în lumină însemnătatea acestei comunități sub toate 

aspectele: istoria ei, contribuția românilor-austrieci la propășirea patriei de origine și a celei 

de adopțiune, viața lor spirituală, culturală, socială, locul lor în diaspora românească. Părintele 

Dr. Nicolae Dura contribuie prin lucrarea sa la o imagine completă a Bisericii Ortodoxe 

Române, prezentă în toate părțile lumii în care se află credincioși păstoriți de Ea. Autorul cărții, 

cu o amplă documentație și întemeiat pe propria experiență, demonstrează că în comunitatea 

românilor din Austria trăirea ortodoxă este împletită cu păstrarea limbii și tradițiilor străbune, 

că membrii acestei comunități au un rol activ în proiectarea unei imagini autentice, pozitive a 

românilor în lume și în dezvoltarea vechilor legături ale poporului nostru cu cel austriac. Să 

întâmpinăm cu apreciere și gratitudine cartea Părintelui Dr. Dura și să-i urăm s-o continue 

până la elaborarea unei sinteze a diasporei ortodoxe românești, a istoriei, organizării și 

realizărilor ei. 

Virgil CÂNDEA 

Membru al Academiei Române 

 

  



 
 

      20 

ASRA 

Mărioara Vişan 
Poeme  

 

 
 

 

 

Am uitat ce-am scris  
   

Ochii goi, țintuiți pe foaia albă gânduri 

care plâng  

Lacrimi pline de inconștiență, pe obraz se 

frâng.  

Timp pierdut  într-o ulcică  în care vinul s-a 

acrit,  

fum din creierul ce arde viața ce- ai de 

trăit.  

Intunericu-n retină  sparge idealuri,  

din oglinda mării triste ies din matcă 

valuri.  

Farul ce salvează navele din vieți proscrise  

a  închis în taină luna iar luminile promise  

azi s-au transformat în ploi de daruri  

ce așteaptă în tăcere elogii și lauri.  

Doar uitarea mai aleargă sus pe culmi de 

vis.  

Ce scriam la început? Am uitat ce-am scris.  

Ochii goi, tintuiti pe foaia albă, gânduri, 

gânduri,  

curg din lacrime amare transformând în 

rânduri  

de speranțe  adormite  într-o lume ireală,  

poezia existenței scrisă azi pe foaia goală,  

cu umor ce stă ascuns într-o călimară,  

unde  viața ni s-a scurs transformând în 

smoală  

frumuseți de nepătruns din trecuta vară. 

 

Dans  
 Când flăcări înalte cât spiritul barbar al 

neputinței   

 cuprind  pădurea de emoții a primăverii 

din noi  

 schelălăie fiecare silabă de ură ce scrie 

dihonia   

 urâtul , o plagă a destinului înfipt în 

creierul existenței  

 rânjește cu gura-i hâdă   

 arătându-și colții mânjiți de degradul 

ființei.  

 Focul din celalat eu, barbar  încătușat în 

lanțul inchiziției , 

 crește   într-un dans al morții frumosului,   

 înnegrind cu fumul infatuării credința a 

ceea ce suntem.  

 Eu nu știu cum ajungem să ardem în 

propriile cuvinte  

 urlate la întâmplare,   

 doar să distrugem , doar să dăm foc 

perfecțiunii.  

 Știu   că ploaia binefăcătoare a dimineților 

din priviri  

 se lasă așteptată prea mult, mi-e teamă 

că pleoapa izbăvirii  

 a închis ochiul ce trebuia să plângă cu dor 

de iubire de frumos  

 pentru al proteja de flacăra urâtului 

bolnav de vedetism. 

 

Hrana lumii  
 Înalțând  perpetuă  monadă a  iertării  

 realizăm mici opere  în stil rococo  

  într-o efemeră construcție de domino  

 ascundem lumea de morbul trădării .  

   

 Suntem  fir de praf din covata pâinii  

 așteptându-și rândul la frământat  

 iubirile azi  scoatem la mezat  

 uitând că ele-s hrana lumii.   
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 Lăsăm în urma trecerii prin noi  

 a tot și toate câte sânt  

 doar răni în falnicul pământ  

 făcute-n anii de război  

   

 Ne războim cu tot ce ne-nconjoară   

 cu viața ce ne-a dat-o Dumnezeu  

 și pentru că ne este foarte greu  

 lăsăm iubirea-ncet să moară 

 

Hayku 
Țurțuri  pe streșini 

pisica neagră plânge 

topește gheață. 

 

Pisica neagră 

Tablou  în iarnă  albă 

Pași pe zăpadă. 

 

Luceafăr veșnic 

luminează în cuvânt 

cerul cu stele 

 

Noapte cu stele 

 recită în lumină 

 luna rotundă 

 

 

 

JOCUL  MIRĂRILOR 
Autoare, Lucia Pătrașcu 
-Fragment- 

 

 

Întinsă pe canapeaua moale, în sunetul muzicii preferate, uvertura 

operei „Frumoasa din pădurea adormită” de Piotr Ilici Ceaikovsky, 

alintată în umbra răcoroasă prefirată printre draperiile 

îngăduitoare, Lelia se simţea bine după ziua încărcată. Parfumul de ulei de levănţică o relaxa. 

Alergătura prin biblioteci, tot căutând nişte referinţe pentru lucrarea pe care o pregătea, îi 

adusese un fior de oboseală. De altfel nu mai era o femeie tânără! Traducerea la care lucra 

era foarte importantă şi ea, meticuloasă ca de obicei, ţinea ca totul să fie perfect. De aceea 

citea, se documenta, căci n-ar fi admis să facă un fel de copy paste rece şi impersonal. Cât 

despre locul acesta, un fel de casă de modă, micuţă şi modestă, nu era numai o afacere. Este 

adevărat că o cumpărase tot de la nişte români, de fapt moştenitorii fostului proprietar. Deşi 

nu era specialitatea sa, o simţea ca pe un fel de reîntoarcere la anii de demult, în copilărie, 

când îşi trăia zilele printre  probele clientelor, croitul rochiilor, cusutul la maşină. Încă îi stăruia 

în minte mirosul de cârpă udă încinsă de talpa dogoritoare a fierului de călcat. Amintiri din 

fosta prăvălie-atelier, cu geamuri luminoase şi cu ieşire la stradă, care în spate se continua cu 

o cameră de locuit. Ca mai toate prăvăliile de pe această stradă! Părinţii ei puseseră alături 

cele două maşini de cusut, una, de damă, cumpărată de tânăra femeie în rate de la magazinul 

specializat de pe strada Regală, cealaltă, bărbătească, mai veche, luată la mâna a doua. Spre 

fundul atelierului, în dreapta, trona masa de croit, mare, acoperită cu un blat gros de aproape 

zece centimetri. Lemnul său neted primea generos toate materialele care se lăfăiau în voia lor, 

până când le venea vremea croitului. Deasupra, pe peretele văruit, în cuie destul de mari, 

atârnau cele necesare meseriei: rigle de lemn, teuri, triunghiuri, două panglici de centimetru 

de rezervă, foarfecul cel mare, dar, mai ales, tipare. Tipare pentru lucrurile speciale:   
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mâneca simplă, mâneca raglan, piept, spate, guler drept, guler şal, crac de pantalon, bazoane. 

Toate, făcute din carton gros, îngălbenit de atâta folosinţă, cu o gaură anumită pentru a sta, 

unele peste altele, după mărime şi specific, pe câte un cui mare şi gros. Una era să faci un 

palton pentru a fătucă subţirică şi alta era să acoperi rotunjimile unui bărbat care trecea zilnic 

strada la crâşma lui Şelaru pentru porţia lui de mititei şi bere. La un capăt al mesei stătea cutia 

cu crete de croitorie, alături de cea cu ace cu gămălie, degetare. Tot pe această masă îşi găsea 

rezolvarea nevoia de a călca lucrurile groase, sprijinite de pernele special confecţionate din 

fâşii de material, tăiate, udate, presate, îndesate într-o pungă de pânză după forma necesară 

(mânecă, piept,…) şi lăsate la uscat în bătaia soarelui, până căpătau tăria potrivită. Acestea, 

învelite apoi în alt material, mai rezistent, făceau tovărăşie cu bucăţile de nanghin cu care se 

acoperea stofa prigonită sub pojarul fierului de călcat, după ce totul fusese cuminţit cu 

pămătuful făcut din şuviţe de material gros rulat la un capăt şi legat bine, ai cărui franjuri 

grosolani se udau în apa pusă alături într-o fostă cutie de conserve. Fierul de călcat, din fontă 

grea, cu mâner de lemn, se încălzea după reguli ştiute de mult timp: se deschidea capacul, se 

puneau cărbuni negri-tăciune, se aprindeau şi apoi, cu capacul bine închis de siguranţa 

cocoşelului de fier, se vântura totul, ca bărcuţa din bâlciul de la colţul străzii, până când tăciunii 

căpătau culoarea de jar şi degetul, uşor umezit în vârful buzelor, sfârâia pe talpa lucioasă a 

fierului încins. Era gata! Pentru lucrurile subţiri, exista un fier de călcat mai uşor, cu talpa 

subţire, care se încălzea pe aceeaşi gazieră la care se pregătea mâncarea. Alături, pe perete, 

atingând duşumeaua, trona o oglindă cu ape gălbuii, tulburate de trecerea atâtor ani. Numai  

rama de lemn, într-o culoare incertă de auriu veştejit şi inscripţia fernet, desenată direct pe 

luciul albăstrui, cu litere mare, roşii, într-un fel de blazon, mai puteau povesti de unde 

provenea şi câte văzuse la viaţa ei: amatori de licori bahice, rătăciţi prin aburii iluziilor efemere; 

dame de consumaţie cu zâmbetul mereu pe buze ca o invitaţie perpetuă motivată de 

dezgolirile îndrăzneţe şi neaşteptate în care nurii apetisanţi ascundeau uneori adevărate 

drame; scripcari obosiţi care, cu ochii pe jumătate închişi de patimă sau de nesomn, cântau de 

dor şi de inimă albastră; şi fum, multe rotocoale de fum, ce se încolăceau prin părul tuturor 

ducând mirosul de chantan până în orele nopţii celeilalte, ca o chemare la păcat, acoperită 

superficial de o undă de apă de colonie ieftină, fabricată în distilerii suspecte. Acum, în ea se 

oglindeau clienţii veniţi la probă. Doamne grăsuţe, disperate de formele rotunjoare, care 

trebuiau mascate cu o croială nouă; domni care veneau pentru un costum de haine, făcut din 

materialul nou, cumpărat pe puncte; rar, foarte rar, câte o mireasă, care nu împrumuta rochia 

de la prăvăliile cu specific, pentru că dorea să păstreze ca amintire propria rochie albă de 

organdi, la fel ca cea păstrată în cufărul bunicii. Căci croitoria începuse să aibă căutare. Se lucra 

orice. Din două haine vechi, una nouă, din ceva mare, două lucruşoare mici pentru copii. Mai 

rar, materiale noi! Nu oricine şi-ar fi permis! Un raft cu policioare pentru materialele ce 

aşteptau să fie croite, alături de un fel de suport, ca un rastel, pe care stăteau agăţate 

umeraşele cu hainele gata de probă. Şi un manechin, care nu rămânea niciodată gol, aşezat 

mai spre fereastră. Doar nu era să se piardă un mijloc de reclamă! În celălalt colţ, tot spre 

fereastră, o măsuţă acoperită cu o faţă de masă de catifea, cu ciucurii cam obosiţi, cu câteva 

reviste de modă, vechi şi îngălbenite, toate luate de la talcioc pe te miri ce, o scrumieră groasă 

de sticlă, o tăviţă cu o carafă cu apă, alături de două pahare, acoperite cu un şerveţel de 

impecabil de broderie albă; alături, două scaune cu picioare curbate întruchipa ospitalitatea 

atelierului pentru clientela ce venea să aducă ceva de lucru.  
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Mama ei, croitoreasa, trata  fiecare clientă cu atenţia cuvenită unei mari doamne. Îi deschidea 

jurnalele, îi dădea sugestii, chiar dacă ar fi fost vorba de volanele unei rochiţe pentru cea mică 

sau de guleraşul rotund, care era foarte modern. Nu puteai să treci pe stradă fără să vezi 

anunţul scris cu litere de tipar pe cele două vitrine, de o parte şi de alta a uşii de intrare: 

Croitorie de damă; Croitorie bărbătească.       

Niciodată nu ar fi crezut că gândurile sale, ocupate până la refuz cu lecţiile de la şcoală şi cărţile 

citite cu voie sau fără, înregistraseră tot ceea ce se petrecea în croitoria modestă. Nici că toate 

sfaturile pe care mama sa le dădea unei tinere ucenice, pe care o luase ca ajutor, atunci când 

a fost necesar, se vor întipări în mintea ei de viitoare doamnă. A trebuit să treacă atâţia şi 

atâţia ani pentru ca ea să descopere că mama sa muncea nu doar pentru banii atât de necesari 

traiului zilnic. A înţeles că practica această meserie cu patimă, ca pe o artă, bucurându-se de 

fiecare lucru nou, reuşit. Abia aici, târziu, Lelia a înţeles voluptatea cu care femeia se apleca 

asupra unui material nou intrat pe masa de croit, pipăindu-l cu degete nerăbdătoare, 

alintându-l într-un tapotat mărunţel, mângâindu-l lin cu palma, ca pe o ofrandă de sacrificiu, 

după care, cu gravitatea unui mare preot, începea ritualul măsurării, al însemnării cu creta 

gălbuie, lua foarfecele ascuţit şi îi croia drumul spre o nouă viaţă. Apoi, cu o oarecare linişte 

interioară, începea a potrivi, a suprapune, a fixa cu ace de gămălie. În miez de noapte, când se 

petreceau toate acestea, deoarece era mai multă linişte în jur, protocolul se preciza fără 

echivoc. De acum încolo, nu mai era cale de întoarcere!  

 

 

Elena Vlase Munteanu 

Poeme 

 
 

 

APA DIN CER 
Apa din cer fierbe-n nori cenuşii 

Peste dealuri inalte,peste munţi şi câmpii, 

Este ploaia nebună bubuind în văzduh, 

Este norul fantomă cu năpraznicul duh. 

Cenuşiul din ceruri este tunetul surd, 

E potopul de vara,necesar ori absurd. 

Apa din cer hohoteşte pe casă, 

Apa din cer se prelinge sub masă. 

Stai şi priveşti :nu poţi face nimic, 

Apa din cer e duşman şi amic. 

Apa din cer vârtejind neguroasă, 

Plină de mâl,ori curată,spumoasă 

Vine la timp pentru frunza uscată, 

Vine din neguri pe brazda-nsetată.  

 

SUNT DRUMURI CARE PLEACĂ, 

ACELEAȘI DRUMURI VIN 
Sunt drumuri la-ntâmplare ori drumuri de 

destin. 

Că-s drumuri necesare ori drumuri 

provocate, 

Destinul e același-ne mângâie, ne bate... 

Secunda cântă tainic sub soare ori sub 

lună 

Că drumul ne împrăstie, tot drumul ne 

adună.  

 

Mă gândesc la o ,, Vrajă " 
 

Când lupii urlă a pustiu, 

Când cucuvaia cântă, 
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Pătrunde spaima -n tot ce-i viu... 

Bătrânele descântă... 

 

Şi fierb fierturile amare 

Pe pirostriile înalte 

Pentru deochi, pentru frigare... 

Ori inimi să tresalte. 

 

Vătraie înroşite-n foc, 

Se mişcă-ncet, ciudat, 

Pentru iubire ori noroc 

Ori pentru ce ţi-e dat. 

 

Şi urlă vântul în ferestre, 

Mai pâlpâie lumină, 

Tresaltă caii în căpestre, 

Fierturile suspină 

 

Iar şoaptele se întretaie, 

Privirile lucesc 

Prin colţuri sure de odaie 

Cu umbrele ce cresc... 

 

Şi urlă lupii a pustiu, 

Sub vraja vrăjilor mă plec, 

Eu nu ştiu dacă-s mort sau viu... 

Cu altă lume mă petrec.  

 

CAP KALIAKRA 
 

La Kaliakra între -naltul cer şi apă 

O urmă de istorie tăcută încă sapă, 

Că s-a născut istoria pe-o limbă de pământ 

Pietroasă, nisipoasă şi fără de cuvânt. 

 

Şi s-a-nălţat istoria în piatră cu onoare, 

Înaltă, cenuşie , cu fruntea către soare 

Şi în vârtej de vânturi se-aude tainic plâns, 

Prezentul se-nfiripă din clipa ce-a 

constrâns 

La jertfa de iubire ori aprigă mândrie... 

Olimbă de pământ să fie mărturie. 

 

Din piatră şi din apă, din pulbera cea fină, 

Prezentu-n modestie, trecutului se-nclină 

Doar Kaliakra-n măreţie rezistă şi suspină. 

În stratul de pământ roşcat- cărămiziu, 

Se-ascunde lăcomia ori gândul cenuşiu. 

 

Istorie de lut, istorie de sânge, 

În fiecare strat o amintire plânge. 

Cu paşii rătăciţi, pe piatra rece, dură, 

Uimit de frumuseţe, cu sufletul la gură, 

S-opreşte călătorul şi parcă nu se-ndură 

Rămâne împietrit de gând şi-n suflet fură 

Crâmpeiul de iubire? Conglomerat de ură? 

 

Dospeşte-mpătimit lumina şi culoarea, 

Păstrează-n suflet tainic-sălbatică- 

splendoarea... 

La Kaliakra-n apă ,aer , vânt, 

Trecut şi măreţie pe-un pinten de 

pământ... 

Sălbatică unire, mister şi jurământ 

Sub soare-n aer, apă, de piatră legământ.   

 

Cu gândul la EMINESCU 
 

Tu te-ai născut din murmur de izvor Că să 

stingi setea tuturor. 

Și te-ai născut din apă lină și lumina 

De-aceea fruntea ți-e senină . 

Tu ai crescut în umbră de pridvor 

Privind în zare cu mult dor . 

Și ai visat la malul mării 

Simțind chemarea depărtării. 

Te-ai aromit cu florile de tei... 

Îngândurat , îndrăgostit pe vechile alei. 

Tu ai cântat înflăcărat o floare-albastră 

Cu pana ta de pasăre măiastră . 

Luceafărul ce strălucea , 

Te-ademenea , te-ademenea , 

Ai reușit să strălucești asemenea ., 

Îngândurat ne-ntâmpinai în zori 

De-atâtea ori , de-atâtea ori. 

Ai strălucit acolo sus ,nespus ... 

Cu-nflăcărare de apus . 
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AVIARA VINE-N ZBOR 
 

Autoare, Flora Margarit 
 

 

Se-ntâmpla în anul…nu știu care că doar fusese mulți, că un 

țăran cu două capre, o iadă și o oaie de pripas, să meargă să le 

pască pe lâng-o casă veche părăsită, unde iarba e grasă, de 

nimeni nu-i cosită.Nu vrea săracul vreunui om, o pagubă să-i 

facă. Când se apropie de casă, privise înnăuntru printr-un ochi 

de geam spart, un tip cu blugi și glugă își pregătea un laț.  Un laț pentru prins păsări, nu de … 

spânzurat. Îl vede-apoi cum iese din clădire, pășind cu mare grijă și nevăzut de nimeni. Așa-l 

chema și pe țăran, așa i se zicea, că-i Neica Nimeni din jos de pe vâlcea. Mare i-a fost mirarea 

lui neica Nimeni, când îl văzu pe tip cum se căznea, să prindă doar o cioară și altceva nimic. 

Măăiiii…tare foame-i este ăstuia, dacă-mi spunea îi dam un pic de brânză și mămăliga mea. Eu 

acolo în pădure, am mere și pere câte-oi vrea și-s naturale neică, nu s-au tratat cumva. Se 

minuna într-una ascuns într-un tufiș, când îl văzu pe tip că intră iară pe furiș în casa părăsită 

cu cioara prinsă-n laț. 

- Nu te strâmba urâto! Știu că ești fără saț, vorbea cu ea golanul, am să te-ndop de ai să crăpi, 

dar nu aici…ci mai departe în ograda ăluia. Îi îndesa pe ciocul larg deschis un pumn zdravăn de 

boabe…nu erau de porumb, că cioara făcea nazuri, nu le voia nicicum. Se tot zbătea nebuna, 

l-a zgâriat puțin dar și-a făcut damblaua și vânăt de efort, îi dete drumul ciorii cu ce-i turnase-

n cioc. Avea o gușă plină de abia mai zbura, parcă o îmbătase omul, așa se clătina. Zburase 

către-o creangă mai groasă și amețită în loc se învârtea. Căzu apoi în iarbă, gușa-i plesni pe loc 

și ce văzuse omul, sfârâia ca un foc iar cioara se zbătea. Se uită iar în casă prin geamul spart 

dar nici o urmă nu-i, nimic să dovedească, fapta golanului. Se duse Neica Nimeni, în sat la un 

țăran, ce-l știa mai cu carte și înțelept vecin și-i spuse toată tărășenia ce o văzuse el. 

- Păzea de-acolo Neică, să nu stai lângă ea, eu chem veterinarul că parcă văd… 

Oh Doamne, iar vine aviara. Cum doctorul luă cioara, o învelise bine să nu poată să iasă nici un 

grăunte mic, dar locul se spurcase, cu ce? Nu știm nimic. 

- Laboratorul spuse clar -focar de aviară- la crematoriu iar. Iar Neica Nimeni se minuna în sinea 

lui, oare cum să apară, o gripă aviară, tocmai în preajma lui…cum oare?  

De-ar fi luat seama bine la vorbele lui Nimeni, de se uitau prin casa părăsită, găseau mănuși 

de plastic, o pipetă mică și ca din întâmplare și-o fiolă de sticlă. Acolo era moartea, în strai 

alambicat, ce prăpădea munca pe-ntregul an, al unei bunicuțe chiar și întregul sat, cu păsări 

pentru ouă și una de tăiat. 

Porcii se taie vara, în toamnă păsăretul, iar de Crăciun românul, își mângâie cotețul. Speră că-

n primăvară să-l vadă iarăși plin, dar dacă iar vreo cioară, se-abate din senin? 

Iată cât rabdă omul, de-ar sta de-ar chibzui, măcar în fapt de seară, sigur s-ar dumiri. 
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Noi apariţii editoriale 

ale membrilor  din cadrul 

Asociaţiei Scriitorilor Români din Austria 
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SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ 

Gruparea Colecţionarilor de Medalii şi Insigne 

„Mihai  Eminescu” 

Salonul Naţional „Mihai Eminescu” 
 

Joi, 10 Ianuarie  2019, a avut  loc, la Palatul Parlamentului,  Sala de Expoziţii „Constantin 

Brâncuşi”, vernisajul Salonului Naţional „Mihai Eminescu” în cadrul căruia  se desfăşoară 

Expoziţia Naţională de medalii, insigne, plachete, filatelie, cartofilie, carte veche, grafică, 

pictură, fotografie şi alte materiale dedicate, de-a lungul 

timpului, lui Mihai Eminescu, poetul nostru naţional.  

Manifestarea a fost organizată de Camera Deputaţilor - 

Centrul Internaţional de Conferinţe, Direcţia de Marketing, în 

colaborare cu Gruparea Colecţionarilor de Medalii  şi Insigne 

„Mihai Eminescu”, din cadrul Societăţii Numismatice Române, 

cu ocazia aniversării a 169 de ani de la nașterea  Luceafărului 

poeziei româneşti, a celui mai mare patriot român, Mihai 

EMINESCU. 

La această manifestare au fost invitaţi să participe un număr 

însemnat de colecţionari, pasionaţi de Eminescu, din  

Bucureşti şi din întreaga ţară. Printre participanţi enumerăm: 

Gavril Lavric (Gura Humorului), Elena Condrei, Mihai Cornaci ( 

Botoşani), Ioan Muşei (Hârlău, Iaşi), Vasile Avramescu 

(Rm.Vâlcea), P.S. Galaction, Episcopul Alexandriei şi 

Teleormanului, Vasile Neacşu,  (Alexandria, 

Teleorman), Claudia-Georgeta Ciobanu 

(Oraviţa, C-S), Petru Suciu (Turda, Cluj), Sorin 

Popescu, Gheorghe Caraman, Alexandra-

Cristina Costin, Mariana Beda, Ana şi Mihai 

Iacob, Aurel-Nicolae Curdov, Gheorghe Ion, 

Cristian-Ioan Ştefănescu, Ionel Novac, 

Antonio Vitalia (toţi din Bucureşti).  

Printre expozanţi se numără şi artiştii plastici: 

Ecaterina Mihai, Romulus Harda, Corneliu-

Ioan  Bălănean, toţi din Bucureşti.  

Toţi participanţii au primit diplome de participare. 

Un frumos program artistic s-a desfăşurat în cadrul vernisajului. 

Au recitat şi au interpretat din opera lui Mihai Eminescu: 

- poeta Evelyne- Maria Croitoru, Diana Zamfira Petrescu, Daniela Gherasă, actrița Claudia 

Motea, Ovidiu Cristescu, Petruş Scutelnicu, Cao Ruihong, Dana Florian, Felicia Popescu. 
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Printre momentele programului, un moment aparte a fost și aniversarea artistului plastic, 

maestrul IOAN HULTOANĂ, care împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. 

În cadrul vernisajului au fost lansate volumele: 

-   Mihai Eminescu în arhive diplomatice, autor: Dan Toma Dulciu; 

- Recurs la Unire, volum de publicistică istorico-literară autoare:  Maria Filipoiu; 

Partenerii care au contribuit la organizarea aceastei manifestări sunt: 

- Asociația de Vexilologie TRICOLORUL, din Rm. Vâlcea; 

- Editura MAGIC  PRINT, Oneşti, Bacău; 

Expoziţia este deschisă în perioada 10 – 31 ianuarie 2019, zilnic, între orele 09-17,  iar intrarea 

se face prin strada Izvor nr. 2-4. 
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Evadarea mea din comunism 
Constantin Gumann – 

(Fragment) 

 

 Cap. I 

A fi copil este cel mai minunat lucru 

Pentru fiecare om, începutul vieţii sale este începutul amintirilor 

sale. Trecutul nostru este constituit din amintiri, aşa cum viitorul se 

apropie de noi prin puterea dorinţelor, a proiectelor ce ne animă. 

Ne dorim ceva foarte tare, cum, de exemplu, un condamnat 

numără zilele până la data eliberării sale şi facem salturi peste timp 

cu imaginaţia spre atingerea ţelului dorit. Trecutul nostru este viaţa 

noastră, tot ce avem mai bun, viitorul este, totuşi, o incertitudine. 

La vârsta adolescenţei, dorim să ne apropiem viitorul, când suntem 

întrebaţi de vârstă, mai punem câţiva ani, iar după 40 încercăm să 

îndepărtăm viitorul nespunându-ne vârsta reală, căci ştim că viitorul aduce şi sfârşitul. Dar să 

nu vorbim despre sfârşit acum, la început, când vreau să-mi conturez amintirile ce vor depăna 

povestea vieţii mele…. Pe malul iazului transilvănean de lângă comuna Oarda de Jos, umbrele 

serii de aramă se lasă în zgomotul păsărilor din stufăriş şi al peştilor ce fac salturi din apă în 

urmărirea insectelor. În dreapta, mama radiază în alb ca o zână pe malul lacului ce domină 

universul, în stânga, tatăl meu, autoritar în uniforma sa de colonel de jandarmi, caută să 

pătrundă cu undiţa sa în adâncul apelor, momind peştii cu viermi ce îi agaţă cu dexteritate în 

cârligul sculei sale de pescuit. Pentru mine totul este interesant, mă uit în găleata cu apă, unde 

exemplarele pescuite colcăie nervos în închisoarea lor. 

Observ cum tata trage brusc undiţa din apă, pe deasupra mea zboară un animal necunoscut 

în vârful undiţei dirijate cu intenţii vădite drept în poala mamei, care cu un ţipăt se retrage, 

îndepărtând cu mâinile respingătorul animal. Era o broască verzuie care, din curiozitate sau 

de foame, înghiţise momeala undiţei. Râsete colorate îmi calmează frica ce mă cuprinsese la 

vederea lipicioasei făpturi ce, eliberată din undiţă de către tata, a dispărut în câteva salturi în 

apa lacului. Prima amintire din viaţa mea, această „Seară la pescuit cu familia” este, totodată, 

ultima amintire despre tatăl meu. 

Era în August 1944 şi ne aflam acolo în comuna Oarda de Jos, refugiaţi din cauza înaintării 

trupelor sovietice în Basarabia şi mai apoi în Moldova. La Oarda de Jos, sat în Transilvania, 

fusesem încartiruiţi în casa unui ţăran cu multe animale, care avea şi un tractor Buldog; ne 

mergea foarte bine, dar, treptat, am început să simt o tensiune ce se amplifica în atmosfera 

patriarhală a familiei. Tatăl meu conducea o echipă de luptă împotriva terorismului în cadrul 

jandarmeriei încă din Bucovina, la Cernăuţi, unde şi-a desăvârşit studiile. Lupta împotriva 

teroriştilor instruiţi şi trimişi de Stalin pentru a impune şi altor ţări comunismul, era plină de 

pericole, ceea ce mai târziu s-a şi adeverit în mod tragic şi pentru familia mea, cât şi pe plan 

naţional.  
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Linia frontului de la Iaşi se rupsese şi a urmat actul dela 23 August 1944, când regele Mihai 

von Hohenzollern a ordonat trupelor române să întoarcă armele contra aliaţilor germani de 

până atunci şi să lupte, deci, alături de trupele sovietice.    

Acest lucru nu-l putea accepta tatăl meu, să lupte alături de bolşevici, mai ales că el se ştia pe 

lista neagră a NKVD-lui sovietic. Mama şi tata purtau discuţii cruciale, udate cu lacrimi, în ce 

direcţie să ne refugiem, mai ales că, până atunci, deja ne refugiasem de două ori. În 1940 din 

Bucovina şi, mai apoi, în 1944 din Iaşi, fără a ne găsi liniştea. Dar linişte nu poate exista în 

război, ne explica tata şi „a respira înseamnă a acţiona”, deci trebuie să ne mişcăm. Să ajungem 

în Franţa era absolut imposibil prin două fronturi. Despre rudele mamei, născută Guma, care 

se aflau mai în mare parte în Basarabia, la Orhei-Găuzeni, în mică parte la Linz-Austria, nu 

aveam nicio veste, aşa că mama şi cu mine ne-am îndreptat spre Bucureşti, la naşii mei 

(Teodorescu), iar tatăl meu (filogerman) urma să se retragă împreună cu trupele germane, cu 

care avea afinităţi; îi aprecia pe germani pentru lupta contra bolşevismului. Atunci eu eram 

prea mic, dar mama a avut grijă să îmi vorbească mai târziu despre diferenţa dintre diviziile de 

soldaţi germani care au fost încartiruite în 1940 în România (cu scopul atacării în Iunie 1941 a 

URSS) şi diviziile de soldaţi prădalnici sovietici, ocupanţii ce au adus molima bolşevică, cu 

specificul ei: violuri, furturi, tâlhării sau crime. Mai târziu, în Austria, am primit alte informaţii 

(în directă legătură cu cazul), cum că soldaţii germani se cereau să facă parte din trupele locate 

în România, de unde puteau trimite pachete cu alimente familiilor din Germania, unde erau 

raţionalizate pe cartele, lozinca lui Hitler fiind: Tunuri în loc de unt! Acea Românie era aşa de 

îmbelşugată, încât nu existau cartele, viaţa era liberă şi fără restricţii. După venirea 

comuniştilor, au apărut şi cartelele pentru orice. Alimentele raţionalizate pe cap de locuitor, 

îmbrăcămintea, încălţămintea. Trebuia să acumulezi puncte ca să poţi cumpăra haine, la 

valoarea obiectului fiind afişat preţul în lei şi numărul de puncte, pentru a-l putea obţine. 

În trenul de Bucureşti era aşa de multă lume, că unii călătoreau pe acoperiş. La un moment 

dat, trenul a fost oprit şi controlat de trupe sovietice. A urmat o „împuţinare” a bagajelor unor 

călători care aveau „prea mult”, iar cei care aveau ceasuri de mână aveau să cunoască 

afinitatea soldaţilor sovietici către aceste obiecte. 

Gara Bucureşti-Nord era plină de oameni, în special de soldaţi care veneau de pe un front şi 

plecau spre altul. 

Ne-am strecurat prin labirintul celor care dormeau pe jos către ieşirea care purta încă 

proaspăta amprentă a bombardamentelor. Micul Paris, cum era denumit în acea vreme, se 

desfăşura din goana taxiului, cu atractive linii arhitectonice printre verdele copacilor. Statui 

istorice, fântâni arteziene, cinematografe cu reclame luminoase şi pretutindeni, pe trotuare, 

lume multă, veselă, domni şi doamne elegant îmbrăcaţi, restaurante cu mese până pe 

trotuare.  Eram total copleşit de imensitate şi culoare, de suflul plin de viaţă al acestui Paradis. 

La întrebarea mea, mama m-a deziluzionat, spunându-mi că vom rămâne în Bucureşti numai 

temporar, drumul nostru fiind mai departe, către Austria sau Franţa, după cum va reuşi tata 

să se stabilească şi să ne scrie, respectiv, să ne scoată de sub ocupaţia bolşevică. Această oprire 

„temporară” avea să dureze aproape 39 de ani pentru mine, iar pentru mama până la sfârşitul 

vieţii ei, în 1978, căci noi nu am mai primit nicio veste de la tatăl meu… 
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Mă priveşte din fotografie cu ochii lui de vultur şi am încă în memorie cuvintele scrise de el pe 

dosul acestei amintiri pe care mi-a dăruit-o la despărţire, în august, 1944: 

„England expects this day that every man shall do his duty” (Anglia aşteaptă astăzi ca fiecare 

om să-şi facă datoria), cuvinte spuse de amiralul Nelson înainte de bătălia de la Trafalgar. 

Autor, Constantin Gumann 

 

Stefan Dumitrescu 
Poeme  
 

 

 

IMNUL UNEI INIMI 

  

 O inima trece prin văzduh 

cu o săgeată înfiptă în ea 

în urma ei 

dusă de vânt o haina 

în urma acesteia 

doi pantofi 

la zece metri în urma lor   

mânându-i din urma 

doua buze 

atât doua buze 

zâmbind  

 

    IMN DE PATRIE 

               Marianei 

Ca iarba să crească imnurile mele 

Pe câmpiile verzi ale patriei 

Soarele să încălzească pământul jilav 

Vai, eu de iubirea de patrie voi muri ! 

 

Aici altarele de lumină înfloresc 

Peste grădini buzele noastre 

Murmură imnul patriei, vai 

Şi corul fecioarelor susţine cerul ! 

 

Sufletul înflorit prin văzduh 

În patria curată coboară 

O lumină mare se face în văzduh 

Vai, eu de iubirea de patrie voi muri !   

IMNUL  VENIRII 

 

Iubirea vine ca primăvara 

când copil fiind  

abia ieşit din codrii neolitici 

ca tânărul căprior 

cât de dulce ţi-a mângâiat  

piscurile sufletului 

şi rădăcinile ei ca pirul 

ţi-au cuprins luncile interioare 

şi roşieticile râpi 

ale abisurilor din tine 

şi ce-ţi mai rămâne de făcut 

decât să iei fagurii de miere în mâini 

şi s-o porneşti pe lume 

fericit cântând în gura mare 

amarnicii imni ai iubirii 

mai luminoşi decât stâlpii de gheaţă 

de pe piscurile munţilor  

mai orbitori decât flăcările de magneziu 

din câmpii 

 

       IMNUL ORAŞELOR ÎNFLORITE 

 

Ea trecea prin oraşele înflorite 

coada ei de vulpe se vedea de departe 

pe aici altădată erau lanuri de grâu 

prin care iubiţii mergeau goi 

şi pielea lor atât de palidă 

răspândea o lumină ca de lampă 
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la această lumină secerătorii 

dârdâiau de frig 

ea mergea pe fundul unei mări 

luminate ca un cristal 

ce de departe părea coafura ei 

şi ea propovăduia transparenţa  

 

IMNUL OLIVIEI 

 

Unde Olivia mă aştepta cu cafeaua gata 

Olivia îi spusei tu n-auzi ? 

din sufletul ei ieşeau aburi 

şi ea n-auzea cum cineva mă striga prin 

păduri 

eu voi pleca Olivia voi 

pleca 

şi toată camera aceasta se 

va umple de aburi 

şi când peste sute de ani 

va intra cineva aici 

îi va cădea deodată părul 

şi-n după amiaza acelei 

zile am plecat 

o vulpe ca o flacără 

lumina codrii orbitor 

ce să faci într-o istorie galbenă îmi 

spuneam 

decât să devii palid. 

 

 CUM ESTE INIMA MEA PLINĂ DE 

DRAGOSTE 

 

Cum îmi este inima plină de dragoste 

Ca un car de fân trecând greoi pe drum, 

Astfel că se aude scârţâind în univers,  

Ca un munte răcoros încărcat de 

privighetori 

Ca un iaz de peşte într-o după amiază 

antică, 

Asemenea unei nopţi de putred întuneric,  

Ca o câmpie nesfârşită  mirosind a lanuri 

de grâu  

Cum îmi este inima mea plină de dragoste 

Ca un câmp de iarbă încărcat de grămezi 

de greieri şi de lăcuste 

Ţârâind că se aude noaptea până departe 

Ca un crâng în care cântă sturzii de se 

omoară 

Ca o grădină plină de crini cât stejarii. 

 

Cum este inima mea plină de dragoste 

Ca o ninsoare amarnică de fulgi albaştri 

Ca o câmpie dimineaţa 

Strălucind în răsăritul soarelui 

Plină de boabele de rouă 

Ca o colină plină de fire de iarbă  

Tremurând  senine în bătaia vântului 

O, cum este inima mea plină de dragoste 

Ca ţipătul crescut din câmpie 

Asemenea unei ciuperci atomice  

 

 IMNUL CĂPRIOARELOR 

 

Fecioara trece pe culmi mânând 

cu o varga căprioarele 

soarele răsare uriaş în spatele ei 

umbra i se vede pe fundul marii 

jos în oraşe contabilii 

plimbându-se cu mâinile 

la spate prin încăperi îngălbenite 

 se gândesc la amantele lor 

care aleargă prin codri  

nechezând înalt ca nişte turnuri 

urmărite de haite  

nesfârşite de viermi 

 

 


