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CUVÂNT LA ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ 

 
 

 

 
 

   Mai timidă ca niciodată, primăvara se ițește la un colț de cer, între 

ghicite așteptări de verde crud și auriu stins, implorată să își grăbească 
pasul, dar mofturoasă...Tăcută, privește copacii golași, pământul umed 

și încă trist, întrebându-se cât să se mai joace cu nerăbdarea lor - și a 

noastră...Echinocțiul a dat semnalul, iar oamenii pândesc mătasea udă 
a ierbii, rozul pal al florilor, albastrul pur al înaltului, aroma caldă a 

văzduhului îmbătat de cântece. 

    Cu sufletul deschis spre corola de minuni a lumii, cu inima 
împlinită de frumusețea promisiunilor senine, cu speranțele 

strălucinde ca zâmbetul curcubeului ivit din  lacrima picurilor de 

ploaie, ne pregătim pentru miracolul simplu numit...PRIMĂVARĂ! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

2012 ASTRONOMIC 

 

 

 

Solstițiul de iarnă                             22 decembrie                                   07:30  

Echinocțiul de primăvară                 20 martie                                          07:14 

Solstițiul de vară                               21 iunie                                            02:09 

Echinocțiul de toamnă                      22 septembrie                                  17:49 

Solstițiul de iarnă                              21 decembrie                                   13:11 

 

      
 

 



Echinocțiul (numit și echinox) este momentul când ziua și noaptea sunt egale în 

orice loc de pe Pământ, datorită faptului că Soarele, în mișcarea sa aparentă pe 

cer, se află exact pe ecuatorul ceresc. Cuvântul echinocțiu provine din latinescul 

aequinoctium, compus din aequus (egal) și nox, noctis (noapte), etimologia 

conținând așadar chiar semnificația termenului. 

Echinocțiul are loc de două ori pe an. Prima dată este momentul când Soarele 

traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera cerească sudică în cea nordică, 

în jurul datei de 21 martie, reprezentând echinocțiul de primăvară în emisfera 

nordică și echinocțiul de toamnă în cea sudică. 

Al doilea echinocțiu al anului este momentul când soarele traversează ecuatorul 

ceresc trecând din emisfera cerească nordică în cea sudică, în jurul datei de 23 

septembrie, reprezentând echinocțiul de primăvară în emisfera sudică și 

echinocțiul de toamnă în emisfera nordică.  

 
 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfer%C4%83_cereasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_septembrie


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEA  LUNĂ  A  LUI  MART(I)E 
 

 

 
 

  Cred că în martie devenim alții, ca și cum adevărul și viața - 

împletite alb-roșu în șnurul mărțișorului – ar fi omniprezente. E luna 
în care începea la vechile popoare anul și prin raportare la care multe 

din celelalte dobândesc nume (septembrie…a șaptea de după martie, 

octombrie – cea de a opta, noiembrie – a noua, decembrie – a zecea). 
Probabil că e ceasul cosmic la care forța de a ieși din inerție ne 

cucerește. 

  E acel martie când surorilor, mamelor, iubitelor, prietenelor, 
eternelor feminine din viața noastră, le amintim sfios că le iubim – 

pentru veșnicul început izvorât din sufletele lor, pentru zâmbetele și 

frumusețea ce ni le aduc. E martie al tinereții fără bătrânețe, al puterii 
de a-ți asuma credința și de a o trăi (e intervalul nelipsit din Postul cel 

mare!). E acel martie al răsăritului (ziua) egal cu apusul (noaptea), e 

acest unic și (i)repetabil martie… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Martie este a treia lună a anului în calendarul gregorian şi una dintre cele şapte 

luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. Astronomic, luna martie începe cu 

soarele în constelaţia Vărsătorului şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia 

Peştilor.  

  Numele lunii martie (latină: Martius) vine de la zeul Marte, zeul războiului din 

mitologia romană, fiind  considerată o lună favorabilă începerii războiului. Sub 

împăratul Romulus, anul începea cu această lună. Abia în anul 45 î.Hr., Iuliu 

Cezar a introdus Calendarul iulian, în care anul începe la 1 ianuarie. 

  În România, popular, luna martie se numeşte mărţişor. Martie începe cu 

aceeaşi zi a săptămânii ca şi februarie cu excepţia anilor bisecţi şi ca noiembrie 

în fiecare an. Echinocţiul de primăvară în emisfera nordică, respectiv echinocţiul 

de toamnă în emisfera sudică (data când ziua este egală cu noaptea) variază de la 

19 la 21 martie. 

 

 

                                              Sandro Boticelli - Primăvara 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_Gregorian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soarele
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83rs%C4%83tor_%28constela%C8%9Bie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ti_%28constela%C8%9Bie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_%28zeu%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie_roman%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/45_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Cezar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Cezar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r%C8%9Bi%C8%99or
http://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/19_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_martie


                 REPERE CULTURALE DE MARTIE 

 

 

Antonio Lucio Vivaldi (4 martie 1678, Veneția – 28 iulie 1741, Viena) - cel 

mai de seamă reprezentant al barocului muzical venețian, autorul epopeii muzicale 

calendaristice Anotimpurile.  

 

 

Nicolae Titulescu (4 martie 1882, Craiova – 17 martie 1941, Cannes) - diplomat 

şi om politic român, în repetate rânduri ministru, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor. 

Studiază dreptul la Paris, obţine doctoratul și revine în România în 1905, ca 

profesor de drept la Universitatea din Iaşi, apoi  în 1907 se mută în Bucureşti. În 

urma alegerilor din 1912, devine deputat pe listele Partidului Conservator-

Democrat condus de Take Ionescu, iar cinci ani mai târziu - membru al guvernului 

lui Ion I. C. Brătianu, ca Ministru al Finanţelor. 

În perioada 1927 - 1936, Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori Ministru de 

Externe. În 1936, regele Carol al II-lea îl îndepărtează din toate funcţiile oficiale şi 

îl obligă să părăsească ţara.  

 

 

Radu Stanca (5 martie 1920, Sebeş - 26 decembrie 1962, Cluj-Napoca) - poet şi 

dramaturg român, membru al Cercului literar de la Sibiu (a cărui activitate a 

însemnat o remarcabilă încercare de a salva literatura română. Repede  lichidat de 

prigoana comunistă din anii 50, a rămas un reper de valoare într-o epocă tulbure, 

prin membrii săi, numiți ai generaţiei pierdute, dintre care amintim pe Ştefan 

Augustin Doinaş, Eugen Todoran, Cornel Regman). 
 

 

Mircea Eliade (13 martie 1907, Bucureşti - 22 aprilie 1986, Chicago) – istoric și 

filosof al religiilor, eseist, prozator, profesor universitar. Eliade a fost din 1957 

profesor la Universitatea din Chicago, titular al catedrei Sewell L. Avery din 1962, 

naturalizat cetăţean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service 

Professor.  

   După încheierea învăţământului primar la şcoala de pe strada Mântuleasa, Eliade 

devine elev al Colegiului Spiru Haret din București. Interesat de ştiinţele naturii şi 

de chimie, ca şi de ocultism, tânărul e îndrăgostit de lectură, citind cu pasiune (în 

ciuda eforturilor tatălui, care temându-se că Eliade își va strica de tot vederea, 

încearcă să-l determine să renunțe). Învață italiană şi engleză; în particular începe 

să studieze persana şi ebraica. Este interesat de filosofie şi studiază lucrări de 

istorie. Prima sa operă a fost publicată în 1921 Cum am găsit piatra filosofală, iar 

patru ani mai târziu, va încheia munca la creația sa literară de debut, volumul 

autobiografic Romanul adolescentului miop. 



Nichita Stănescu, numele la naştere Nichita Hristea Stănescu ( 31 martie 1933, 

Ploieşti - 13 decembrie 1983, Bucureşti) a fost poet, scriitor şi eseist român, ales 

post-mortem membru al Academiei Române. 

În perioada 1944 - 1952 a urmat Liceul Sf. Petru şi Pavel, devenit Mihai Viteazul 

din Ploieşti, apoi între 1952 – 1957 cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii 

din Bucureşti. În 1952, s-a căsătorit cu iubita sa din adolescenţă, Magdalena 

Petrescu, dar cei doi se vor despărţi după un an. În 1962 s-a căsătorit cu poeta şi 

eseista Doina Ciurea, din această dragoste se va plămădi tema volumului O viziune 

a sentimentelor. Ulterior, fiind împreună cu poeta şi autoarea Gabriela Melinescu, 

se vor inspira reciproc în a scrie şi a construi universuri abstracte. În 1982 se 

căsătoreşte cu Todoriţa (Dora) Tărâţă . 

 Este pentru scurt timp corector şi apoi redactor la secţia de poezie a Gazetei 

literare. În 1963 are loc prima călătorie peste hotare a poetului, în Cehoslovacia. 

Trei ani mai târziu publică 11 elegii. Tipăreşte Necuvintele, care primeşte Premiul 

Uniunii Scriitorilor. Mai apare şi volumul de poezii Un pământ numit România. 

Este  redactor-şef adjunct al revistei Luceafărul, alături de Adrian Păunescu, iar din 

1970 devine redactor-şef adjunct la România literară, revistă condusă de Nicolae 

Breban. Pentru volumul de eseuri Cartea de recitire obţine pentru a treia oară 

Premiul Uniunii Scriitorilor. 

Un an mai târziu i se atribuie Premiul internaţional Johann Gottfried von Herder. 

La cutremurul din 4 martie 1977 poetul încearcă, în zadar, să-l salveze pe prietenul 

său Nicolae Ştefănescu, şi este lovit de un zid prăbuşit. În urma şocului suferă o 

paralizie de scurtă durată a părţii stângi a corpului care va lăsa ceva sechele şi după 

vindecare. În 1978 publică volumul de poezii Epica Magna, care primeşte în 

acelaşi an premiul Mihai Eminescu al Academiei Române. A fost nominalizat la 

Premiul Nobel pentru Literatură (1980). 

Din 1981, afecțiunea hepatică devine tot mai gravă, de altfel medicii se declară 

uimiţi de rezistenţa şi vitalitatea sa extraordinară. Nu întâmplător, ultimele sale 

cuvinte au fost: Respir, doctore, respir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIRCEA ELIADE 

 

 

A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine însuţi. 

 

 

Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine. 

Călătorie ce o facem în singurătate. 

 

 

Experienţa este singura în stare să ne ofere o informaţie reală despre viaţă. 

 

 

Fiecare om vrea să fie liber în viaţă, dar toţi fug de consecinţele libertăţii lor. 

 

Dacă adevărul nu se află prin dragoste, oriunde s-ar afla el, nu mă interesează. 

 

Dacă există o fericire pe pământ, apoi aceasta este prietenia. 

 

Nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le începi niciodată. 

 

 

Romanul e o carte cu oameni. 

 

 

Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă. 

 

Cultura este singurul mijloc de afirmare, şi în faţa omenirii de astăzi, şi în faţa 

istoriei de mâine. 

 

 

Nu poţi să fii om fără să fii o fiinţă culturală. 

 

 

În fond, preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe. 

 

 

Timpul este singurul lucru care se pierde într-adevăr. 

 

 



                                    Cuget stănescian 

 

 
 
Singura bogăţie a unui om este spiritul. 

 

Dacă florile şi-ar dărui oameni la fel cum oamenii îşi oferă flori, de unde ar fi 

tăiaţi oamenii? 

 

Eu cred că un om este ceea ce-şi aduce aminte despre sine însuşi. Bunăoară, eu 

mă consider pe mine ceea ce îmi aduc aminte că sunt. De asta, uneori, oamenii 

sunt, în aparenţă, schimbători, sau în mod diferit, fiindcă de fiecare dată îţi aduci 

aminte alte lucruri despre tine însuţi. 

 

 

Cel mai desăvârşit duşman şi cel mai mângâietor prieten este propria noastră 

memorie. 

 

Nu poţi să vezi zâne dacă nu eşti zănatic. 

 

Am să vă spun un lucru, cu riscul de a mă repeta. Eu nu prea cred că există 

poeţi, cred că există poezie. 

 

A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger. 

 

 

 

Timpul este un lup devorator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ilustraţii de Sabin Bălaşa                                    

                                                                                                                                 

                              Poetul şi soldatul (fragmente) 

                                           Poetul ca şi soldatul 

                                           nu are viaţă personală. 

                                           Viaţa lui personală este praf 

                                           şi pulbere. 

                                           ............................................. 

                                          Să nu-l credeţi pe poet când plânge 

                                          Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui 

                                          El a stors lucrurile de lacrimi 

                                          El plânge cu lacrima lucrurilor. 

                                         Poetul e ca şi timpul 

                                         Mai repede sau mai încet 

                                         mai mincinos sau mai adevărat 

                                        ....................................................... 

                                        Dar e mai bine, dacă-mi daţi crezare, 

                                        cel mai bine ar fi să nu puneţi 

                                        niciodată mâna pe poet. 

                                       …Şi nici nu merită să puneţi mâna pe el. 

                                        Poetul e ca şi soldatul 

                                        nu are viaţă personală. 

http://poeziisiversuri.com/nichita-stanescu/poetul-si-soldatul/


Viaţa mea se iluminează 

  

Părul tău e mai decolorat de soare, 

regina mea de negru şi de sare. 

Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat 

ca o umbră, ca un şarpe dezarmat. 

Trec fantome-ale verii în declin, 

corăbiile sufletului meu marin. 

Şi viaţa mea se iluminează, 

sub ochiul tău verde la amiază, 

cenuşiu ca pământul la amurg. 

Oho, alerg şi salt şi curg. 

Mai lasă-mă un minut. 

Mai lasă-mă o secundă. 

Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip. 

Mai lasă-mă o briză, o undă. 

Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp. 

 

N-ai să vii 

N-ai să vii şi n-ai să morţi 

N-ai să şapte între sorţi 

N-ai să iarnă, primăvară 

N-ai să doamnă, domnişoară. 

Pe fundalul cel albastru 

din al ochiului meu vast 

meteor ai fost şi astru 

şi încet ai fost, prea cast. 

Uite-aşa rămânem orbi 

surzi şi ciungi de un cuvânt. 

Soarbe-mă de poţi să sorbi 

“S” e rece azi din sunt. 

 

http://poeziisiversuri.com/nichita-stanescu/viata-mea-se-ilumineaza/
http://poeziisiversuri.com/nichita-stanescu/n-ai-sa-vii/


                                                                       Poem 

                                                          Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi 

                                                          şi ţi-aş săruta talpa piciorului, 

                                                          nu-i aşa ca ai şchiopăta puţin, după aceea, 

                                                          de teamă să nu-mi striveşti sărutul? 

 

 

 

Vârsta de aur a dragostei (fragment) 

Mâinile mele sunt îndrăgostite, 

vai, gura mea iubeşte, 

şi iată, m-am trezit 

că lucrurile sunt atât de aproape de mine, 

încât abia pot merge printre ele 

fără să mă rănesc. 

........................................................................ 

 

 

Adolescenţi pe mare 

Această mare e acoperită de adolescenţi 

care învaţă mersul pe valuri, în picioare, 

mai rezemându-se cu braţul de curenţi, 

mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă, de soare. 

Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect 

şi îi contemplu ca la o debarcare. 

O flotă infinită de yole. Şi aştept 

un pas greşit să văd, sau o alunecare 

măcar pân' la genunchi în valul diafan 

sunând sub lenta lor înaintare. 

Dar ei sunt zvelţi şi calmi, şi simultan 

au şi deprins să meargă pe valuri, în picioare. 

 



 

                             MISTERUL FEMININ ÎN ARTA PLASTICĂ 

 
 

   De la blândețea harnicelor țărănci din pânzele 

lui ȘTEFAN LUCHIAN 

 

 

 

       la farmecul aristocratic evocat de flamandul 

JOHANNES VERMEER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Din frumusețea stranie a chipurilor pitorești aduse de THEODOR AMAN  

                                                                                       
 

 

către abstractizarea din tablourile lui     

                                                                                 PABLO PICASSO 

 



      Dinspre calmul rostuirii de pe chipurile feminine pictate 

de        NICOLAE GRIGORESCU 

 

 

  
                                                      înspre magia diafanului din opera lui AMEDEO 

MODIGLIANI     

 

 



                                       Din finețea gânditoare surprinsă de 

 
                                                                 IOSIF ISER 

 

spre forța gingășiei purtată de 

expresiile feminine de largă respirație simbolică din tablourile lui SABIN BĂLAȘA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprilie este una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile. 

Începe (astrologic) cu soarele în semnul Berbecului şi sfârşeşte în semnul 

Taurului. Din punct de vedere astronomic, luna aprilie începe cu soarele în 

constelaţia Peştilor şi se sfârşeşte cu soarele în constelaţia Berbecului. 

Denumirea latină Aprilis vine de la cuvântul aperio, -ire = a deschide, deoarece 

în aprilie se deschid mugurii plantelor. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era 

a doua lună a anului în calendarul roman şi avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar 

a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna aprilie va avea 30 de zile şi va 

deveni a patra lună a anului. 

Popular, în România, luna aprilie se numeşte Prier. Aprilie începe cu aceeaşi zi 

a săptămânii ca iulie în toţi anii şi ca ianuarie în anii bisecţi. 

 

 

        
                           Claude Monet – Irişii (Grădina lui Monet) 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Berbec_%28constela%C8%9Bie%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Taur_%28constela%C8%9Bie%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ti_%28constela%C8%9Bie%29
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Berbec_%28constela%C8%9Bie%29&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/700_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iuliu_Cezar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_iulian
http://ro.wikipedia.org/wiki/45_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prier
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ianuarie


 

APRILIE SUB SEMN  ESTETIC… 

 

 
 

 

Nicolae Tonitza (13 aprilie 1886, Bârlad - 26 februarie 1940, Bucureşti) a fost 

un pictor şi grafician român. Pictura sa rămâne, dincolo de frământările 

cotidiene, de angajarea în evenimentele contemporane, senină, dovedind o 

viziune autonomă ce se conturează în portretele de copii. "Ochii lui Tonitza" au 

o nostalgică inocenţă, o amară melancolie şi candoare. Ochii aceştia mari, 

rotunzi şi expresivi sunt inconfundabila pecete a stilului său de o unică poezie în 

arta plastică românească. 

În ultimii ani ai vieţii, farmecul peisajului dobrogean îl îndreaptă către o manieră 

cu reminiscenţe orientale. Este perioada premergătoare aşa-numitei faze 

japoneze, caracterizată printr-un decorativism excesiv şi printr-o simplificare a 

paletei aproape până la monocromie. 

 
 

Calistrat Hogaş ( 19 aprilie 1847, Tecuci -28 august 1917, Roman) a fost un 

prozator român. Născut în familia preotului Gheorghe Dimitriu, a fost înscris la 

şcoala publică, sub patronimicul Hogáş, din iniţiativa învăţătorului (Hogáş fiind 

porecla bunicului dinspre tată).  

În perioada 1860-1869, a urmat Academia Mihăileană, în generaţia lui A.D. 

Xenopol. După absolvirea liceului s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi Litere 

din Iaşi, "branşa literară". În anul în care a terminat Academia, în urma unui 

concurs, a fost numit profesor de "partea literară" la gimnaziul comunal din 

Piatra Neamţ şi, la foarte scurt timp, director. Proza sa se impune prin farmecul 

descrierilor, prin caracterul amplu al viziunii auctoriale și prin erudiție. Dintre 

creațiile sale merită reținute - Amintiri dintr-o călătorie, În Munții Neamțului. 

 

Charlotte Brontë (21 aprilie, 1816 – 31 martie, 1855) a fost o romancieră şi 

poetă engleză, sora mai mare a celorlalte două scriitoare: Emily Brontë şi Anne 

Brontë.  

Charlotte Brontë, care obişnuia să folosească pseudonimul de Currer Bell, este 

cunoscută pentru cartea ei Jane Eyre, unul dintre cele mai celebre romane din 

literatura engleză. 

 
 

 

http://ro.wikisource.org/wiki/Amintiri_dintr-o_c%C4%83l%C4%83torie


William Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616) a fost un 

dramaturg, poet şi creator de sonete englez, considerat cel mai mare scriitor al 

literaturii de limba engleză. Ca dramaturg, a scris tragedii şi comedii. De 

asemenea, a scris 154 de sonete şi numeroase poezii. Se crede că majoritatea 

operei a creat-o între 1585 şi 1613, deşi datele exacte şi cronologia pieselor de 

teatru atribuite lui nu se cunosc cu precizie. 

Shakespeare devine actor, scriitor şi apoi co-proprietar al unei trupe de teatru, 

cunoscută sub numele de Oamenii lordului Chamberlain (compania şi-a luat 

numele, ca şi altele din acea perioadă, după numele sponsorului ei aristocrat). A 

devenit destul de cunoscută pentru ca, după moartea reginei Elisabeta I şi 

încoronarea lui James I (1603), noul monarh să adopte trupa, care a fost 

cunoscută sub numele Oamenii regelui.  

În 1609  îşi publică sonetele (o admirabilă traducere în limba română a sonetelor 

aparţine poetului Gheorghe Tomozei). 

Pe piatra lui de mormânt stă scris: "Binecuvântat fie cel ce lasă (în tihnă) aceste 

pietre şi blestemat fie cel ce-mi mişcă oasele" ("Blest be the man who cast these 

stones, and cursed be he that moves my bones"). 

 

Comedii (selectiv) 

Furtuna  

Măsură pentru măsură  

Comedia erorilor  

Mult zgomot pentru nimic  

Zadarnicele chinuri ale dragostei  

Visul unei nopţi de vară  

Cum vă place  

Îmblânzirea scorpiei  

Totul e bine când se termină cu bine  

 

Tragedii (selectiv) 

Romeo şi Julieta  

Macbeth  

Hamlet  

Regele Lear  

Othello  

Antoniu şi Cleopatra  

 

Poeme 

Sonetele lui Shakespeare  

 

 

 

 



 

 

ÎN  LUMEA  LUI  TONITZA 

 
 

 

 

 

                 
 

 

  MAMA ŞI COPILUL 

 

 



                                                                                                                                                

FETIŢA PĂDURARULUI          

 

 

 

 

 

 

                     
                                                 COADĂ LA PÂINE 

 

 



                    APRILIE…WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

 

 

 

 

Nu în stele se află destinul nostru, ci în noi înşine. 

 

 

 

Puţini sunt cei care ştiu, cât de mult ar trebui să ştie, ca să ştie cât de puţin ştiu. 

 

 

 

A ierta este o faptă mai nobilă şi mai rară decât aceea de a se răzbuna. 

 

 

 

Oamenii ar trebui să fie ce par, iar cei care nu sunt, n-ar trebui nici să pară. 

 

 

 

E mult mai uşor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. 

 

 

 

Poate putem afla ce suntem, dar nu vom şti niciodată ce putem fi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rightwords.ro/citate/detalii-citat/23915/nu-in-stele-se-afla-destinul-nostru-ci-in-noi-...
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http://www.rightwords.ro/citate/detalii-citat/16787/oamenii-ar-trebui-sa-fie-ce-par-iar-cei-care-nu-...
http://www.rightwords.ro/citate/detalii-citat/27442/e-mult-mai-usor-sa-iei-o-hotarare-decat-sa-o-pui-...
http://www.rightwords.ro/citate/detalii-citat/13866/poate-putem-afla-ce-suntem-dar-nu-vom-sti-...


                

 

 

FRAGMENTE DIN SONETELE LUI SHAKESPEARE 

                                     (în traducerea lui Gheorghe Tomozei) 

                                                                                  

 

              Sonet VII (8) 

                                                                  ……………………………….. 

                                                              Vorbe-ntreite încercând s-anime: 

                                                             “Eşti singur? De eşti singur nu eşti nime...” 

 

 

 

Sonet XVII (17) 

………………………………………….. 

Ochii de-ar fi să ți-i descriu și-n vers 

să trec întregul tău izvor de grații 

că mint mi se va spune. N-au premers 

nicicând pe-un chip, culorile din spații. 

................................................................... 

 

 

 

 



 

 

                                                     

Sonetul XL (40) 

                                                Iubite, ia-mi iubirile, pe toate, 

                                                eşti mai bogat de le vei dobândi? 

                                                Iubirea nu mi-o crezi iubire poate, 

                                                dar ea a ta este de când o ştii. 

                                                De dragul meu dacă-mi primeşti iubirea 

                                                şi-o cheltui, nu te voi fi blestemat 

                                                şi totuşi te blestem, de-i iei sclipirea 

                                                fără să ţi-o doreşti cu-adevărat! 

                                                ....................................................... 

 

 

 

Sonetul XLIX (49) 

………………………………… 

Acele timpuri când străin vei trece 

abia vorbindu-mi.Ochiul tău iubit 

peste iubirile se va petrece, 

abia mişcându-şi focul potolit. 

…………………………………. 

Mi-e dată-a despărţirii sfâşiere, 

de vreme ce iubirea n-o pot cere. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         ȘI TOTUȘI VINE PRIMĂVARA... 
 

 

 
 
În vârful degetelor (deși paradoxal tumultuos), pășește un nou început. Potopiți 

de soarele primăverii  -absorbit cu nesaț- privim albastrul cald și boarea de 

verde, cântând împreună cu întreaga fire un imn de recunoștință Vieții. Poate ne 

întrebăm cât mai vedem din miracolul ce se oferă generos ochilor noștri, atât 

de...larg închiși uneori. 

 Primăvară – strop de absolut  în cămara sufletului, vreme de a porni cu inima și 

gândul spre orizontul larg al lumii, interval de lumină și armonie. Anotimp în 

care munții te așteaptă să îi răstorni, iubirile să le înveți, oamenii să îi descoperi. 

Răgaz al altor străluciri în privire, al altor seninuri inundându-ne și renăscând în 

surâsul lalelelor ori în parfumul dulce-amărui al lăcrămioarelor. 

 

                                                                                               

                                                                                      PRIMĂVARĂ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mai  - a cincea lună a anului în calendarul gregorian - începe (astrologic) cu 

soarele în semnul Taurului şi sfârşeşte în semnul Gemenilor. Din punct de 

vedere astronomic, luna mai începe cu soarele în constelaţia Berbecului şi se 

sfârşeşte cu soarele în constelaţia Taurului. Numele lunii - latinescul Maius - 

vine de la denumirea majores, dată de Romulus senatorilor romani. 

Denumirea populară în spaţiul românesc - Florar. I.L.Caragiale spunea în 

Calendar despre luna mai - Monşerii încep a-şi umbri ceafa cu umbreluţe albe. 

 

 

                       
                              Pierre Auguste Renoir – Flori în vază 
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FLORAR  SĂRBĂTORESC 

 
 

Elvira Popescu/ Popesco (10 mai 1894, Bucureşti - 10 noiembrie 1993, 

Paris) a fost actriţă de teatru şi film, directoare de scenă, care a făcut o strălucită 

carieră în Franţa. A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti şi a 

fost angajată la Teatrul Naţional. Întemeiază Teatrele Mic şi Excelsior, împreună 

cu actorii Ion Manolescu şi Ion Iancovescu. Autorii francezi au ocupat un loc de 

predilecţie în repertoriul ei. A încetat din viaţă la venerabila vârstă de 99 de ani, 

la Paris. 

 
 

 

 

 

Lucian Blaga (9 mai 1895 la Lancrăm, lângă Sebeş - 6 mai 1961, Cluj) a fost 

un filosof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar şi diplomat 

român.  

Personalitate impunătoare şi polivalentă a culturii interbelice, Lucian Blaga a 

marcat perioada respectivă prin elemente de originalitate compatibile cu 

înscrierea sa în universalitate. 

 

S-a născut la Lancrăm, fiind al nouălea copil al unei familii de preoţi, fiul lui 

Isidor Blaga şi al Anei (n. Moga), de origine aromână. Copilăria i-a stat, după 

cum mărturiseşte el însuşi, "sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului", 

viitorul poet – care se va autodefini mai târziu într-un vers celebru "Lucian 

Blaga e mut ca o lebădă" – neputând să vorbească până la vârsta de patru ani.  
 

În anul 1956 Lucian Blaga a fost propus de Rosa del Conte şi de criticul Basil 

Munteanu (dar se pare că ideea a pornit chiar de la Mircea Eliade) pentru a primi 

premiul Nobel pentru literatură. Cei doi nu locuiau în România, Rosa del Conte 

era autoarea unei cărţi despre Eminescu, iar Basil Munteanu locuia la Paris, 

unde se exilase din motive politice. Autorităţile comuniste nu au sprijinit în 

niciun fel aceste gesturi, pentru că Blaga era considerat un filosof idealist, iar 

poeziile lui au fost interzise până la ediţia din 1962. Rosa del Conte a recunoscut 

că paternitatea ideii îi aparţine lui Mircea Eliade, cel care publicase la moartea 

lui Blaga, în 1961, un emoţionant necrolog intitulat Tăcerile lui Lucian Blaga. 

 



 

 

 

 

 

Honoré de Balzac (20 mai 1799, Tours–18 august 1850, Paris) a fost un 

romancier, critic literar, eseist, jurnalist şi scriitor francez. 

El este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul 

romanului realist, romanului psihologic şi al romanului fantastic. 

 
 

 

 

  

Tudor Arghezi (21 mai 1880, Bucureşti - 14 iulie 1967) a fost un scriitor 

român cunoscut pentru contribuţia sa la dezvoltarea poeziei şi a literaturii pentru 

copii. Numele său adevărat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul său, 

Arghezi, provine, explică însuşi poetul, din Argesis - vechiul nume al Argeşului. 

Ovid S. Crohmălniceanu propunea în studiul consacrat operei poetului din 

Istoria literaturii române între cele două războaie mondiale o altă explicaţie, 

pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie şi Geza. 

 

 
 

 

 

 

Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul lui Ştefan Popa ) (26 aprilie 1922 în 

localitatea Cherechiu, comuna Sântana, judeţul Arad – 25 mai 2002), poet român. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 LUCIAN ȘI CORNELIA BLAGA  

 

 

 

 

                          
                               

 

 

RÂNDURI APARȚINÂND LUI BLAGA 

 

 

                                          

                                             Uşor nu e nici cântecul. Zi 

                                             şi noapte nimic nu e uşor pe pământ; 

                                             căci roua este sudoarea privighetorilor 

                                             ce s-au ostenit toată noaptea cântând. 

 
 



                                                                        

 

Trei feţe 

    Copilul râde: 

                                            "Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul". 

     Tânărul cântă: 

                                             "Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea". 

    Bătrânul tace: 

                                            "Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea". 

Țară 

Pe dealuri se-nalță solare 

podgorii albastre şi sonde. 

Râuri spre alte seminţii 

duc slava bucatelor blonde. 

Ţara şi-a-mpins hotarele 

toate până în cer. 

Pajuri rotesc – minutare în veşnicul ceas - 

peste câmp şi oier. 

Fluturând în veșminte 

de culoarea șofranului, 

ard fetele verii ca steaguri 

în vântul şi-n râsetul anului. 

 

                                                                           Noapte la mare (fragment) 

                                                                                  Valul mai bate, acelaşi. 

                                                                                  Raza e trează în turn. 

                                                                                  Cald e nisipul pe plaje, 

                                                                                  numai puţin dacă scurm. 

                                                                                  Noaptea-i târzie, de august. 

                                                                                  Orele – horele tac. 

                                                                                  Cugetul, cumpăna, steaua 

                                                                                  grea judecată îmi fac. 

 



Iarbă (fragment) 

Iunie este 

Verde poveste. 

Iureș sporeşte. 

Iarba mai creşte. 

Ziua a şasea, 

Sâmbăta ierbii. 

Creşte mătasea, 

N-o calcă cerbii. 

Cresc ale ierbii 

Fire albastre 

Pân la-nălţimea 

Inimii noastre. 

Asta-i măsura, 

Pune natura 

Luncilor margini, 

Lege-n paragini. 

Vin curcubeie 

Rouă să beie, 

Seva vieţii 

Şi-a dimineţii. 

 

Întrebări către o stea 

Stea care subt carul cel mare abia licăreşti 

nedumerită-ntre şapte lumini, a cui stea eşti? 

Eşti steaua lui Verde-mpărat – duhul nemântuit? 

Ce sărbătoare scuteşti? Ce ceas împlinit? 

Aperi un mare mormânt, sau vreo apă vindecătoare? 

Păzeşti un norod, o cetate, sau numai o floare? 

Peste ce suflet, peste ce sfinte recolte 

veghezi mistuită subt vinete bolte? 

De eşti a mea, păzindu-mi anul şi vatra, 

n-aruncă nimenea după tine cu piatra? 



 

                                                                                  Limba nu e vorba ce o faci; 

                                                                                  singura limbă, limba ta deplină, 

                                                                                  stăpână peste taine şi lumină 

                                                                                  e-aceea-n care ştii să taci. 

 

1934, Pötzleinsdorf. 

                                                   Cornelia Blaga, Lucian Blaga, Ana Dorica (Dorli) Blaga. 

                                                   Fotografie din colecția Brediceanu-Blaga. 

 

 

 



                                               BLAGIENE 

 

 

 

Realitatea e ruina unui basm. 

 

 

 

Unora le place numai ce înţeleg, alţii pot înţelege numai ce le place. 

 

 

 

Eşti tânăr încă atâta timp cât admiri şi în măsura în care admiri. 

 

 

 

Masca pe care unii oameni şi-o pun poate fi mai esenţială şi mai adecvată 

fiinţei decât faţa pe care o au. 

 

 

 

Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu tine însuţi. 

 

 

 

Cine nu cade nu se poate înălţa. 

 

 

 

După ce apune soarele, orice licurici crede că el îi e locţiitorul... 

 

 

 

Învăţat e omul care nu termină niciodată de învăţat. 

 

 

 

Viaţa - o plimbare spre somn. 

 

 

 

Poezia este un veşmânt în care ne îmbrăcăm iubirea şi moartea. 

 



 

Inconştientul este partea genială din fiecare muritor... 

 

 

 

Cine crede-n zbor e stăpân peste zare. 

 

 

 

A admira un gânditor nu înseamă a-i accepta şi ideile ca atare. 

 

 

 

Opreşte trecerea! Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire, dar, te rog, 

opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea! 

 

 

 

Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai mult de cugetat. 

 

 

 

Adolescenţa. Orice adolescent simte nevoia de a face o cură de îmbătrânire: 

câteodată, a citi filozofie este mijlocul cel mai recomandabil. 

 

Veşnicia s-a născut la sat. 

 

Destinul omului este creaţia. 

 

Iubind, ne-ncredinţăm că suntem. 

 

Soarele nu-şi ascunde petele cu minciuni, ci cu prisos de lumină. 

 

 

 

 



 

ARGHEZIENE 

 

 

                                                                                       Marile tăceri (fragment) 

                                                                          La geamul sufletului tău 

                                                                         Se-ngrămădesc părerile de rău. 

                                                                         Le uiţi un timp, dar ele se adună 

                                                                         Şi se şoptesc alături împreună. 

 

 

Creion (fragment) 

Obrajii tăi mi-s dragi 

 Cu ochii lor ca lacul, 

 În care se-oglindesc  

 Azurul şi copacul. 

 
 

 

Ex libris (fragment) 

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

Încet gândită, gingaş cumpănită; 

Eşti ca o floare, anume înflorită 

Mâinilor mele, care te-au deschis. 

Eşti ca vioara, singură ce cântă 

Iubirea toată pe un fir de păr, 

Şi paginile tale, adevăr, 

S-au tipărit cu litera cea sfântă. 

 
 



 

Nu mai zăresc... 

                                           Nu mai zăresc și-aș sta s-ascult 

                                           Poteca merge încă mult? 

                                           Și cine-ar fi croit-o prin mohor 

                                           Pentru un singur călător? 

                                           Nici apele, nici vântul n-o-ntrerup. 

                                           E pas de sfânt, e pas de lup? 

                                           Se duce, doar se duce și nu vine, 

                                           Cărare-aleasă numai pentru mine. 

                                           De când o umblu fără de răscruce, 

                                           Nu vreau să merg și ea mă duce. 

                                           M-aș odihni... Secundă cu secundă 

                                           Poteca înapoi mi se scufundă. 

 

 

Orice viaţă de om începe de mai multe ori. 

Puţini sunt oamenii ce au învăţat să preţuiească prietenia. 

Cartea nu aduce doar leac pentru suflet, dar şi vindecarea de lene şi laşitate. 

Viaţa noastră oscilează între două contradicţii: datoria de a spune adevărul şi 

necesitatea de a-l ascunde. 

Omul e un cocor care zboară pe dinlăuntru. 

Sufletul zboară câteodată sus de nu-l mai vezi, cu penele lui albăstrui, în azur. 

Şi când se întoarce, miroase a alb şi a stele... 



Lucrurile se înţeleg la marginea cuvintelor, şi cuvintele nu sunt de ajuns 
ca să le inţelegi: e nevoie de har. 

Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de ceva. 

 

 

Inscripţie pe o uşă 

Când vii 

Să te-nsoţească piaza bună 

Ca un inel sclipind în mâna ta! 

Nu şovăi, nu te-ndoi, nu te-ntrista! 

Purcede drept şi biruie-n furtună! 

Păşeşte slobod, râzi şi cântă 

Necazul tău îl uită tot pe prag 

Căci neamul trebuie să-ţi fie drag 

Şi casa ta să-ţi fie veşnic sfântă! 

 

 

 

 

                    



 

 

Baza oricărei formații intelectuale, civice, morale, trebuie pusă în anii școlii primare. 

                                                                              Ștefan Augustin Doinaș  

 

 Mistrețul cu colți de argint(fragment) 

 

Un prinț din Levant îndrăgind vânătoarea 

prin inimă neagră de codru trecea. 

Croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea,  

cânta dintr-un flaut de os și zicea: 

 

- Veniți să vânăm în păduri nepătrunse 

mistrețul cu colți de argint, fioros,  

ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse 

copita și blana și ochiul sticlos... 

 

    

Urmașilor mei (fragment) 

 

O, voi, urmași, împrospătata gardă 

în juru-acestui preaumil pământ! 

Lăsați-mi încă inima să ardă 

aici, adânc, sub lespezi de pământ. 
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