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Cuvântul editorului

Fiecare persoană analizează lucrurile din lumea aceasta 
prin prisma propriei percepţii şi a propriilor valori iar inter-
pretarea aceluiaşi eveniment poate căpăta valenţe diferite 
dacă este privit cu alţi ochi. 

Scriitoarea Mihaela CD ne invită în cartea sa „Prin ochii 
mei“ să privim din perspectiva sa mănunchiul de articole, 
impresii, eseuri, cronici şi recenzii literare cuprinse aici. 

Cunoscută cititorilor mai ales pentru cărţile sale de po-
ezii şi aforisme, Mihaela CD ne surprinde cu un alt gen de 
scriitură în cartea „Prin ochii mei“ care reprezintă o pre-
mieră şi pentru scriitoarea Mihaela CD, care se află la cea 
de-a opta carte publicată, dar aceasta fiind prima sa carte 
de acest gen. 

Prin această carte cititorii vor avea ocazia să o vadă pe 
scriitoarea Mihaela CD ca şi jurnalist şi cronicar printr-o 
serie de eseuri, articole, recenzii şi cronici literare ce vor 
scoate în evidenţă calităţile sale scriitoriceşti indubitabile. 

Mihaela CD reprezintă în esenţă prin întreaga sa activi-
tate publicistică în reviste, ziare, cărţi, jurnale, antologii, si-
te-uri şi platforme literare, complexitatea scriitorului ce se 
simte confortabil să scrie în oricare dintre genurile literare 
şi a jurnalistului ce are un puternic simţ al răspunderii şi un 
spirit nealterat al adevărului şi al dreptăţii. 

Mihaela CD este fondator al revistei „Poezii pentru su-
fletul meu“ şi redactor la editura Globart Universum Mon-
treal, Canada , şef de departament la revista „Sintagme co-
drene“, colaborator la diverse publicaţii şi redactor-coor-
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donator de antologii. Ea a publicat în nenumărate reviste 
de cultură cum ar fi: „Cutezător“, „Magazin critic“, „Lu-
ceafărul din Vale“, „Vocea literară“, „Freamăt“, „eCrea-
tor“, „Eminesciana“, „Poezii pentru sufletul meu“, „Sin-
tagme codrene“, „Vatra satului“, „Mărturii Maramureşe-
ne“, „Moara lui Gelu“, „Logos şi Agape“, „Parnas XXI“, 
„Ofrandă literară“, „Armonii Culturale“, „Steaua Dobro-
gei“, „e-Bibliotheca Septentrionalis“, „Unirea“ (Austria), 
„Contact Internaţional“, „Expresia Ideii“, „Luceafărul“, 
„Confluenţe literare“ (Australia), „Aşii României“, „Levi-
athan“, ziarul „Naţiunea“ (Bucureşti), „Armonia“ (State-
le Unite), „Napoca News“, „Zorile Bucovinei“ (Ucraina), 
„Grai Românesc“, Pagina Liga Scriitorilor Români, „Tu, 
carte deschisă…“, „Gândacul de Colorado“ (Statele Uni-
te), „Pro-litera“ (Germania), „Observatorul“ (Canada), 
„Apostrof“, „Aspiraţii“, „Condeierul Diasporei“ (Austria), 
revista „Melidonnium“, „Paradigme educaţionale“, „Gla-
sul info“, revista „Bumerang“, Sahmediator.ro, Citatepe-
dia.ro, revista „Apollon“ (România), Uniunea Jurnaliştilor 
Caraş-Severin etc.

Citind această carte, veţi putea vedea prin ochii autoa-
rei care vă va acapara prin largheţea sufletului său plin de 
iubire, pace şi libertate, prin slova clară, blândă şi dreaptă, 
bine aşezată la locul ei, printr-o comunicare liberă şi uşoară 
a cuvântului scris cu penelul inimii. Vă invit dragi cititori să 
descoperiţi scrierile Mihaelei CD în această minunată carte 
„Prin ochii mei“.

Johnny Ciatloş Deak
membru al Uniunii Jurnaliştilor Independenţi din România
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Prefaţă
NE-AM NĂSCUT SĂ FIM LIBERI

Cartea PRIN OCHII MEI a scriitoarei MIHAE-
LA CD, editura Globart Universum, Montréal, Canada, 
2022, este o carte de eseuri, impresii, articole, recenzii 
şi cronici literare, care ne întâmpină cu convingerea au-
toarei că scriitorii au o mare responsabilitate, „aceea de 
a transmite cititorului mesaje relevante şi adevărate, po-
zitive, care să-l îmbogăţească, să-l valorizeze, să-l ajute 
să se autovalorizeze“. Avem nevoie de „mesaje pozitive, 
gânduri optimiste, valori morale, învăţături creştine“, iar 
pana scriitorului este „arma sa cea mai de preţ“. 

Scriitorul, ca un om de bază al cetăţii, se implică prin 
opiniile sale în viaţa comunităţii. Scriitorul de azi e într-o 
permanentă stare de solicitudine, mereu în gardă, ca de 
fapt întreaga lui viaţă, cu o nobilă misiune de înălţare spi-
rituală a lui şi a celor din jur. 

Un frumos cuvânt al editorului ne prezintă personali-
tatea MIHAELEI CD şi ne arată că acest volum ne-o pre-
zintă şi într-o ipostază nouă, de jurnalist şi cronicar. 

Autoarea aduce mulţumiri şi recunoştinţă Iuliei (am 
tresărit plină de emoţie, pentru că şi eu am o fiică Iulia), 
pentru susţinerea în scrierea acestei cărţi. 

De astă dată, am făcut o lectură exploratorie, care să 
vă dezvăluie esenţa textului, înainte ca dumneavoastră să 
o savuraţi, citind-o. Un proces de recunoaştere a acestei 
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creaţii literare, spre a-i dezvălui cele mai semnificative şi 
inedite faţete şi trăsături. O lectură iniţiatică, cu accent 
pe aspectele ce merită a fi relevate în pregătirea dumnea-
voastră spre a descoperi cartea cu mesajul ei. 

Primul capitol, În slujba scriiturii, ne prezintă misiu-
nea pe care scriitorul o are în aceste vremuri tulburi ale 
globalismului planetar, care se întinde ca o molimă, în 
care scriitorul român, indiferent unde se află are „respon-
sabilitatea educării noilor generaţii, a transmiterii valo-
rilor, a predării ştafetei graiului si scrisului românesc ce-
lor ce ne vor succeda“. 

Frumos şi realist, surprinde că scrisul a devenit o „for-
mă de eliberare, de decantare a propriilor trăiri“… „cu 
nuanţe psihologice“. Se scrie mult, se citeşte puţin, rele-
vând rolul educativ al lecturii pentru cunoaştere, pentru 
dezvoltarea personalităţii şi evoluţia sănătoasă a socie-
tăţii umane. Prezintă de asemenea problema existenţială 
a scriitorului, neînţeles de societate, care greu îşi vinde 
cărţile, mulţi le aşteaptă gratis, fără a-l susţine în admi-
rabila lui muncă de creaţie, lăsând în urma lui „ca moş-
tenire, o cultură, o limbă, un alean şi un imbold“ pentru 
generaţiile viitoare. Face o invitaţie de susţinere a scrii-
torului român şi aici ţin să remarc proiectele de suflet ale 
editurii Globart Universum, pentru promovarea culturii 
şi scriitorilor români peste hotare. Azi, scriitorul român 
este pe cont propriu. Astăzi, să creezi şi să susţii un eveni-
ment, înseamnă zbatere de unul singur şi înseamnă bani. 
Scriitorul nu este şi administrator, el visează, el constru-
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ieşte altfel de realităţi. Şi asta pentru ca lumile acelea, de 
care toţi avem nevoie, să existe, iar poveştile lui să fie vii. 

De asemenea autoarea ne provoacă la a reflecta ce ale-
gem, carte tipărită sau cea electronică, venind cu argu-
mente pertinente, decizia însă aparţinând cititorului. 

Capitolul al II-lea, De peste mări şi ţări, ne întâmpină 
cu bucuria sosirii poştaşului, aducător de daruri litera-
re din România, reviste, antologii, enumerând autorii, un 
periplu spiritual care face ca inima autoarei să-i bată cu 
pulsul celor de acasă. Da, pe români îi cunoşti, oriunde 
te-ai afla, după un anumit fel de vibraţii al trăirilor lor, al 
dorului unic de acasă. 

Poştaşul din Canada e un Moş Crăciun autentic, cu 
daruri din toată România, pline de gândurile scriitorilor 
aşternute în pagini de carte, cu rezonanţele cărţilor MI-
HAELEI CD în sufletele lor, aceasta venind cu un frumos 
imbold: „Moş Crăciun stă în fiecare dintre noi, toţi putem 
să aducem un zâmbet şi o bucurie cuiva. Fii şi tu un Moş 
Crăciun pentru cei din jurul tău!“

Capitolul al III-lea, Descoperiri parfumate, ne prezin-
tă o suită de cronici literare realizate de MIHAELA CD 
pentru „Simfonia culorilor“ de Gabriela Raucă, „Paula, 
împlinire târzie“ de Mara Popescu-Vasilca, valenţele ar-
tistice ale Lăcrimioarei Iva, „Vanda, între dorinţă şi raţi-
une“ de Mara Popescu Vasilca, „Scrisori de peste ziduri“ 
de Lucian Dumbravă, în care autoarea scoate în eviden-
ţă esenţa, spre a oferi cititorului o viziune premergătoare 
lecturii, cu ochiul său ager şi talentat, subliniind şi faptul 
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că arta presupune a te deschide către dimensiunea sacră 
a existenţei, de a-ţi oferi o evadare, cu condiţia esenţială 
ca aceasta să fie bazată pe sentimente şi să avem o per-
spectivă inedită asupra lucrurilor. Arta nu se adresează 
doar inteligenţei reci şi raţiunii, ci mai degrabă emoţiilor 
şi sentimentelor, ca şi poezia, de altfel. 

Capitolul al IV-lea, Reflecţii printre file de carte, au-
toarea ne prezintă arta folosirii imaginilor cu valoare de 
simbol în „Nora, în căutarea identităţii“ de Mara Po-
pescu Vasilca, cronici la romanul „Caruselul“ de Aure-
lia Oancă, „Străinii“ de Mara Popescu-Vasilca, „Simfo-
nia cuvintelor“ a lui Ştefan Doroftei Doimăneanu, poetul 
simfoniilor sufletului, „Ursula, o mamă judecată de co-
pii“ de Mara Popescu Vasilca, în care reliefează aspec-
te semnificative legate de stilul folosit, mesaje şi conţinut, 
îmbrăcate într-o estetică remarcabilă a cuvântului. 

În capitolul al V-lea, Drumul spre libertate, se începe 
cu „TREZIREA! Cu Dumnezeu înainte! BINELE va învin-
ge!“ Într-o lume în care lupta dintre bine şi rău se dă şi 
pe faţă şi pe dos, în care asistăm la alterarea, diminuarea 
sau chiar anihilarea virtuţilor umane, autoarea constată 
„o scădere galopantă a valorilor tradiţionale, a moralei 
şi a bunului simţ“… „apoi renunţarea pas cu pas la edu-
caţia religioasă şi introducerea unor erori grave în pro-
gramele şcolare“, cât şi promovarea distrugerii familiei 
tradiţionale. Asistăm la un război „al valorilor, al drep-
turilor şi al libertăţilor“, la planul diabolic al unor minţi 
bolnave, la robotizarea umană care creează dependenţe 
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periculoase, în care totul se vinde, fără să vedem Binele 
din noi. Într-o lume în care am uitat să iubim, să ne îm-
brăţişăm, să trăim, ne lăsăm manipulaţi de zvonurile fal-
se, cu libertăţile jucate la ruletă. 

Globalizarea este un fenomen care se întâmplă. Dro-
gurile au luat locul Poeziei, iar aroganţa şi tupeul au luat 
locul bunului-simţ. Asistăm la o rostogolire liberă spre o 
lume bazată pe instincte primare, în care contează doar 
supravieţuirea şi plăcerile neşlefuite, care nu necesită 
efort şi rafinament intelectual. 

Dar a venit vremea schimbării, 29 ianuarie 2022, Ca-
nada s-a trezit, pentru ca Vocea Binelui să fie auzită, pen-
tru că „Ne-am născut liberi şi aşa vrem să rămânem!“ 
O radiografie fină şi profundă a umanităţii căzută în de-
rizoriu, în care oamenii de bine îşi adună puterile şi se 
trezesc pentru a învinge. Bineînţeles, „Îngerii păzitori 
din Ottawa există atunci când porneşti cu Dumnezeu la 
drum!“, dispuşi să facă gesturi de bine, semn că nu sun-
tem singuri. 

Incertitudini şi nebunie, manipulare şi îndoctrinare, 
dar convingerile ies la lumină: „Am crezut întotdeauna în 
forţa binelui şi în puterea lui Dumnezeu, care nu va lăsa 
să piară umanitatea creată de El“. Conştientă de necesi-
tatea ridicării nivelului vibraţional al Binelui, ne îndeam-
nă: „Să rămânem pozitivi!“. O libertate greu de câştigat, 
dar „numai împreună cu iubire şi cu pace vom dobândi 
ceea ce ne aparţine de drept: Libertatea!“
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Într-un „convoi al libertăţii“, şoferii camioanelor, dâr-
ji şi drepţi, verticali şi demni, susţinuţi de oamenii de 
bine, duc un război contra distrugerii umanităţii. „LA 
OTTAWA este o atmosfera extraordinară de frăţie, de iu-
bire, de prietenie! EI SUNT SIMBOLUL UNITĂŢII, AL 
COMUNITĂŢII ŞI AL BINELUI!“

Deşi trăim într-o lume în care lucrurile şi valorile se 
năruie, vieţile se schimbă continuu, timpul trece parcă 
mai repede ca oricând, neavând răgaz să conştientizăm 
totul, speranţa rămâne, generând bucurie celor din jur, 
iubitorilor ei, expresie a libertăţii şi originalităţii indivi-
duale, cu credinţă în valorile umanului. De nimic să nu ne 
întristăm peste măsură, să nu ne pierdem nădejdea! 

Autoarea dovedeşte că se situează în miezul evenimen-
telor, realizează scrieri cu valoare documentară, autenti-
ce, redând fapte, oameni, trăiri şi stări reale de lucruri. O 
radiografie a vremurilor, o retrospectivă a evenimentelor 
trăite, cu caracter sintetic şi axiologic, toate văzute prin 
ochii autoarei, de unde fac trimitere la titlul cărţii, bine 
ales. 

În Capitolul al VI-lea, Gânduri de ieri şi de azi, autoa-
rea sintetizează ideile, concentrează mesajul care trebuie 
să fie precum o rază laser de lumină, purtătoare de înţe-
lepciune şi credinţă: „Iubirea se află în noi şi aşteaptă să 
fie descoperită!“, dincolo de „acceptarea tacită a abuzu-
rilor / agresivităţii care înseamnă aprobarea acestora“… 
„dependenţi de o gândire negativă indusă“.
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Mesajul acesteia este de fiecare dată îmbrăcat în emo-
ţia pură a celui mai frumos dintre simţămintele omeneşti, 
iubirea, care mişcă totul, alături de forţa cuvântului. 

„Ignoranţa şi joaca de-a libertatea“ devin periculoa-
se, asemenea unui coşmar fără sfârşit. Au fost şi greşeli 
recunoscute, care aşteaptă a fi îndreptate. Ţinuţi departe 
de adevăr, de jocurile făcute cu uşile închise, cu libertăţi 
condiţionate în stresul, dezbinarea şi frica generalizată, 
în aceste vremuri fără precedent, autoarea ne îndeam-
nă la a ne asculta intuiţia, să luăm decizii fără a fi con-
strânşi, pentru că gândirea şi Liberul Arbitru ne aparţin, 
să ascultăm divinul din noi: „CREDE în BINE şi el se va 
realiza“, … „Să avem puterea, curajul şi şansa să fim mai 
buni“… „ca să ne fie BINE atât nouă cât şi generaţiilor 
ce vor veni după noi!“

De asemenea MIHAELA CD ne prezintă un articol des-
pre Robert Dumitrescu – regizor la 15 ani, care a pus în 
practică scurtmetrajul „The Call / Chemarea“, lui apar-
ţinându-i scenariul, regia, găsirea actorilor, distribuţia 
rolurilor, imagini, muzică şi prezentarea în cadrul con-
cursului, al cărui mesaj, nu întâmplător este: „prin cre-
dinţă vom putea învinge orice criză şi vom fi mereu li-
beri“. Un copil ce poartă România în suflet oriunde este! 
Apreciez ca excelentă promovarea acestuia şi cunoaşte-
rea acestei minunate realizări prin intermediul acestei 
cărţi şi nu numai. 

Dar iată că aşa cum ne prezintă autoarea, „Războiul 
de la poarta sufletului“ se dă sub multe forme, ca un dra-
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gon cu multe capete, un „dragon globalist“, cu faţete fal-
se sub sloganul „binelui comun mondial“. 

O luptă în care mai marii lumii folosesc întunericul, 
iar „Binele luptă prin îngerii neînfricaţi ai luminii“. Un 
război „care se dă la poarta sufletului fiecăruia“, … care 
este „războiul conştiinţei cu propria persoană, cu propri-
ile valori şi convingeri“. 

Asistăm la un dialog sincer cu cititorul: „Încă mai poţi 
să nu fii de acord cu mine“, fiecare cu propria experienţă 
de viaţă, cu propria conştiinţă, cu lecţiile învăţate sau nu, 
în democraţia care şi-a pierdut esenţa. Folosindu-se de 
pandemie pentru îngrădirea libertăţilor, alternând între 
neîncredere şi disperare, între neputinţă şi frică, oamenii 
au fost continuu manipulaţi. 

„Cele trei săptămâni de manifestări paşnice neîntre-
rupte de la Ottawa în plină iarnă“, … „au fost îmbrăcate 
în gesturi nobile şi îmbrăţişări calde, pline de iubire“. Iu-
birea, această lege fundamentală a creaţiei, eternă şi mis-
terioasă, ne stă la îndemână să punem la lucru energiile 
iubirii. A iubi înseamnă, a lumina partea cea mai frumoa-
să din noi!

În tot acest context, „armele scriitorului şi ale jurna-
listului sunt condeiul si glasul, arme pe care le-am folo-
sit în spiritul dreptăţii şi al adevărului, cât am putut mai 
bine pentru a trezi pe cei adormiţi încă“… „Cu Dumne-
zeu înainte spre democraţie şi libertate!“ Scrisul apare ca 
mijloc de eliberare din durere, cu efect cathartic, mesager 
şi vizionar. 
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În ultimul capitol, Totul are un rost, autoarea este con-
vinsă de misiunea sa, specială, pe care o are aici pe pă-
mânt, în această viaţă, de darurile spirituale care i-au bu-
curat existenţa şi a înţeles că acestea trebuie înmulţite şi 
dăruite şi altora, pentru ca prin împărtăşire, bucuria să 
fie deplină. Un CV literar, unul al parcursului său ascen-
dent, cu rezonanţe noesice, cu rezonanţe adunate în car-
tea sa „Binecuvântare şi chin“. Scriind, ai puterea, la fel 
ca în Biblie, să preschimbi blestemul în binecuvântare. 
Tot ce atingi devine binecuvântat. Acesta este marele mi-
racol al scrisului, cu condiţia să scrii despre lucruri ade-
vărate, despre oameni adevăraţi, despre locuri şi întâm-
plări trăite. Cartea face parte din miracolul lumii, din mi-
racolul creaţiei la care şi tu iei parte. Şi trebuie să-i mul-
ţumeşti lui Dumnezeu pentru că te-a ales să faci asta!

Urmează celelalte cărţi ale autoarei, cu aprecieri criti-
ce remarcabile ale oamenilor de breaslă, (în acest volum, 
în jur de 25). Dăruire şi trăire, un tabloul întregit al per-
sonalităţii sale artistice, la care pentru a fi complet, adau-
gă acum şi scrierile sale în calitate de jurnalist şi redac-
tor, fiind deopotrivă „scriitor, poet, jurnalist şi cronicar“, 
toate încununate cu succes. 

Scrisul este prin esenţa sa terapie, regăsire de sine şi 
lumina interioară a celor îndrăgostiţi de cuvânt. Cuvân-
tul are putere doar când ţâşneşte din miezul Logosului. 
De aici începe terapia prin Cuvânt, blândă şi frumoasă, 
ca o apă lină care îţi mângâie teritoriile interioare, lim-
pezindu-le aşezându-le, întregindu-le. Scrisul e un fel de 
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competiţie cu tine însuţi, al cărei rezultat îl aştepţi şi în 
care MIHAELA CD este o câştigătoare, alături de citito-
rii ei. 

Dacă poetul este un luminator înţelept care conduce 
mesajul direcţionat spre cititor, ca un jurnalist acesta va 
promova mereu iubirea, recunoştinţa, binecuvântarea, 
asumarea şi acceptarea, în numele virtuţilor umane creş-
tine, în contextul realităţii în care trăieşti. 

Evidenţiem existenţa unui parcurs ascendent al perma-
nentei descoperiri de sine, a scriitoarei MIHAELA CD, 
care continuă să se descopere în fiecare zi, prin ceea ce 
face, dar mai ales, prin ceea ce scrie, descoperă în ea va-
lenţe noi, nebănuite, abordări şi poziţionări din cele mai 
diferite faţă de realitatea înconjurătoare şi faţă de pro-
pria sa creaţie, fie lirică sau jurnalistică. Scrierile ei jur-
nalistice te situează şi pe tine, cititorule, în mijlocul eve-
nimentelor, pe care le trăieşti împreună cu ea, în iureşul 
lor, cu interpretări pertinente şi scoatere în evidenţă a 
unor aspecte semnificative. Cred că această formă de ex-
primare prin scris, jurnalismul, aştepta latent să iasă la 
lumină şi iată că MIHAELA CD o face în modul cel mai 
reuşit posibil, surprinzându-ne şi bucurându-ne totodată. 

În era comunicării instantanee, a ştirilor rapide şi a 
unui flux copleşitor de informaţie, un reportaj bun în-
seamnă să fie corect, să redea faptele cu acurateţe, să nu 
fie părtinitor, să prezinte mai multe puncte de vedere şi 
perspective, să caute adevărul, să folosească informaţii, 
să relaţioneze cu cei din jur, dezvoltând calităţile umane, 
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să menţină legături comunitare, să facă conexiuni între 
punctele cheie prezentate, să fie deschis şi transparent, 
să evoce emoţiile, să gândească vizual, dar având o vi-
ziune, să atragă şi pe consumatorii de ştiri, devenind un 
mod real un dialog şi o conversaţie, una care se adaugă 
cunoaşterii umane. 

Un jurnalist, se remarcă prin abilitatea de a observa, 
capacitatea de a asculta, dorinţa de a reuşi prin inteligen-
ţă, curiozitate, curaj, intuiţie, perseverenţă, verticalitate, 
pasiune, sacrificiu şi devotament şi cel mai de seamă lu-
cru, de a reda toate acestea în forma cea mai potrivită din 
punct de vedere cultural, informaţional, axiologic şi este-
tic. Dacă analizez scrierile MIHAELEI CD, după aceste 
criterii, pot spune că deja se anunţă un jurnalist de excep-
ţie! Aşa că, bun drum şi pe acest făgaş nou, care să între-
gească şi să vă definească întreaga dumneavoastră per-
sonalitate şi creaţie literar-artistică. 

Am fost surprinsă în modul cel mai plăcut de relatările 
dumneavoastră din iureşul evenimentelor, care ating su-
fletul, captivează şi eliberează. Sunteţi un model de dem-
nitate, de scriitor integru, cu un stil propriu, de român 
adevărat, trăind amplu şi curat tot ceea ce Creatorul i-a 
dat spre binecuvântare. 

Închei cuvântul meu, precizând că există cărţi spre 
care te îndrumă alţii să le citeşti şi există cărţi pe care le 
descoperi singur, spre care te îndeamnă propriul instinct. 
Important este să citeşti cărţile în care te regăseşti. Vă 
asigur că în această carte vă veţi regăsi în multe din scri-
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erile autoarei, veţi vibra alături de ea, veţi spera şi veţi 
trăi româneşte alături de ea! 

O activitate creativă prolifică, prin care se reinventea-
ză, se redescoperă, într-o libertate a spiritului care o de-
fineşte şi pe care o induce ca o respiraţie, tuturor celor cu 
care ea interrelaţionează. O felicităm şi îi dorim mult suc-
ces în creaţiile şi proiectele viitoare!

 prof. Aurelia Rînjea
membru al World Poets Association 



Motto:

Fiecare om vede lucrurile 
prin ochii proprii, într-un 
anume fel, însă adevărul 

este unul singur!
Mihaela CD



Cu multă iubire 

şi infinită recunoştinţã

dragei mele Iulia, care,

 m-a susţinut şi a crezut 

în mine, de la început!





Capitolul 1

În slujba
scriiturii
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Responsabilitatea scriitorului de azi 
pentru generaţiile de mâine

„Tu eşti muritor, dar realizările tale pot fi nemuritoare“
 din cartea „Uneori elefanţii zboară“ de Mihaela CD

Într-o lume tot mai bolnavă şi mai deposedată de valori 
fundamentale, asistăm neputincioşi şi ne întrebăm: până 
unde, Doamne? Până când? Valorile familiei fundamen-
tale ca şi nucleu de bază al societăţii sănătoase precum 
şi valorile moral-creştine sunt aruncate in hăul globalis-
mului de dragul universalismului prost înţeles. Serpenti-
na decadenţei coboară mai mult decât ne-am fi putut ima-
gina ingurgitând tinerele generaţii absorbite de culorile 
vii ale ecranelor. Acum mai mult decât oricând scriito-
rii poartă responsabilitatea educării noilor generaţii, a 
transmiterii valorilor, a predării ştafetei graiului şi scri-
sului românesc celor ce ne vor succeda. 

Să fii scriitor nu înseamnă doar să scrii, să umpli foi 
anapoda la întâmplare… categoric nu!

Dacă prin ceea ce scrii nu transmiţi ceva valorizant 
pentru cel care citeşte ai scris degeaba! Fie că sunt afo-
risme, snoave, amintiri, un eseu, un roman sau o poezie, 
toate trebuie să aibă un nimb valoric care să transmită 
ceva cititorului. În sufletul scriitorului se afla un război 
de gânduri, un uragan de trăiri, sentimente pe care le aş-
terne mai ordonat (sau nu) într-o scriitură care trebuie să 
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aibă un sens. În fond scrisul este o formă de comunicare, 
nu? Dar dacă nu comunici nimic?

Sunt foarte mulţi scriitori/poeţi care au primit acest 
har al scrisului fără să îl ceară din dar ceresc sau uni-
versal şi care scriu magnific, cu o pană divină, fără prea 
mare efort, pur şi simplu împinşi de cosmicitatea interioa-
ră care s-a născut în sufletul lor la un moment dat. Aceştia 
sunt aleşi şi scriu ceea ce universul le transmite prin gân-
duri. Citesc zeci de scrieri în fiecare zi şi sunt uimită cât 
de multă esenţă există în ele cât de valorizante sunt şi cât 
de mult înseamnă pentru literatura contemporană! 

Ce-i drept sunt şi foarte multe scrieri pe care cititorul 
nu le poate descifra pentru că acestea nu reuşesc să trans-
mită un mesaj . Acesta este punctul pe care doresc sa pun 
accentul. Recitiţi dragi scriitori ceea ce scrieţi şi vedeţi 
dacă aţi reuşit să transmiteţi un mesaj! Scrierile noastre 
trebuie să aibă un fir, un izvor de înţelepciune, o morală. 
Trebuie să fim conştienţi că suntem ultima baricadă iar 
rolul nostru este astăzi mai important decât credeţi! 

Vremurile s-au schimbat, se citeşte tot mai puţin şi to-
tuşi se scrie tot mai mult, de ce? Scrisul a ajuns o formă 
de eliberare, de decantare a propriilor trăiri, dar nu tot ce 
se scrie se poate şi publica! Multe dintre acestea arată ca 
nişte jurnale intime cu nuanţe psihologice. V-aţi întrebat 
câţi dintre cei care scriu citesc mai mult decât ce scriu ei? 
Aici este problema cea mai gravă a societăţii de azi. Sun-
tem prea ocupaţi de eul nostru fără să mai privim în jur. 
Prin lectură ne putem educa, putem învăţa sau aprofun-
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da ceea ce cunoaştem deja. Citind cărţi descifrăm taine, 
aflăm lucruri noi, ni se deschid uşi spre a gusta din expe-
rienţele trăite de alţi oameni, devenim mai buni şi mai în-
ţelepţi. 

Tocmai pentru că se citeşte tot mai puţin cred cu tărie 
că noi, scriitorii care publicăm, purtăm o mare responsa-
bilitate pe umeri şi anume aceea de a transmite prin scris 
cititorului mesaje reale, adevărate, pozitive care să-l îm-
bogăţească, să îl valorizeze, să-l ajute să se autovalorize-
ze. Arta şi literatura au fost cele care au salvat multe su-
flete în vremurile cele mai grele. 

Eliberarea sufletului aflat în chingile strânse ale răută-
ţilor si necazurilor de tot felul pe care le înfruntăm în ziua 
de azi, se poate face transmiţând mesaje pozitive, gânduri 
optimiste, valori morale, învăţături şi valori creştine căci 
pana scriitorului este arma sa cea mai de preţ!

 „Entuziasmul este contagios, dă-l celor din jurul tău 
ca să te poată împrumuta la nevoie“
(din cartea „Uneori elefanţii zboară“ de Mihaela CD)
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Susţine scriitorul român!

Cultura se păstrează prin scriitură!
De ce să cumpărăm cărţile unui autor?

 
Dacă vi se pare ciudat acest titlu de articol şi aţi hotă-

rât totuşi să îl citiţi mai departe, ei bine, am să vă dau câ-
teva motive întemeiate ale acestuia. 

Tot mai mulţi autori români se plâng că nu îşi pot vin-
de cărţile, ajung să fie demotivaţi şi cel mai des amână 
să mai scoată o carte nouă pentru că spun ei „rămân cu 
ele pe stoc“. Vă veţi întreba desigur dacă acel autor scrie 
cartea pentru el însuşi sau pentru noi cititorii?

Deşi există şi excepţii de la regulă, scriitorul e dăru-
it cu har, cu o inspiraţie creatoare, un autor în general 
nu scrie o carte la comandă, pentru că îi cere cineva sau 
pentru că are de îndeplinit o dorinţă a cuiva ci pur şi sim-
plu o scrie din interiorul său. Filonul creator este cel care 
îi hrăneşte dorinţa şi îl face să aşeze în scris cuvintele tăl-
măcite şi împletite în opere literare. Scriitorul, în momen-
tul în care scrie, arde ca o flacără, el se dă pe sine în pro-
cesul creaţiei. Dăruieşte părticele din el însuşi, oferă şi 
nu aşteaptă nimic în schimb. 

Şi totuşi… bucuria cea mai mare a unui scriitor vine 
atunci când reuşeşte să îşi vadă opera prinsă între co-
perţile unei cărţi, se bucură când o prezintă publicului 
cu ocazia unei lansări sau a unui eveniment. Motivaţia sa 



Prin ochii mei ♥ Mihaela CD26

şi răsplata cea mai mare vine din comentariile cititorilor 
care atunci când îi transmit mesaje îi umple inima de bu-
curie! Până aici totul este minunat şi toată lumea pare fe-
ricită! Dar… există şi partea monetară care deşi nu este 
primordială pentru un scriitor, el nu creează neapărat ca 
să vândă dar trebuie să trăiască! Până una alta lumea e 
clădită pe liber schimb iar banul ca instrument de plată 
este şi rămâne un subiect arzător. 

Autorii în genere, scriitorii şi poeţii, nu sunt bogaţi, ei 
nu încasează sume fabuloase din vânzarea cărţilor lor, 
nici în Romania, nici în străinătate. De ce? Pentru că nu 
sunt suficient de buni? Nu! Categoric nu! Pentru că nu 
există acea cerinţă de carte, de cultură plătită pe bani. 
Ne-am învăţat să considerăm cultura ca pe ceva gratu-
it care poate fi găsit on line, citim la repezeală ce ne pică 
la mână şi nu alegem neapărat să cumpărăm cărţile unui 
autor anume. 

Autorii români cu care am stat de vorbă ne spun că îşi 
vând cărţile doar necunoscuţilor pentru că cei apropiaţi, 
rude şi prieteni le primesc gratuit. Acest lucru este un alt 
aspect care ar trebui luat în considerare. De ce dăm bani 
pe cartea unui necunoscut şi nu dăm bani pe cartea unui 
prieten? Suntem curioşi să ştim ce a scris, vrem să îi fim 
aproape şi de cele mai multe ori aşteptăm să ne dea car-
tea gratuit fără a ne gândi că noi am putea să îl motivăm 
cumpărând o carte! Acea sumă modică pe care o plătim 
care nu o să ne sărăcească în nici un caz, pentru scriitor 
va fi o puternica motivaţie, un gest de apreciere, de susţi-
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nere şi de respect. Da, de respect! Pentru că ne respectăm 
cumpărându-ne cei mai buni pantofi, cea mai buna mar-
că de bere, cea mai bună maşină, dar când vine vorba de 
cărţi, alegem să citim ce găsim sau primim gratuit. 

Ne întrebăm desigur dacă se mai poate vorbi atunci 
în ziua de azi de meseria de scriitor (român) sau mai de-
grabă de o vocaţie, un hobby pe care îl fac scriitorii ro-
mâni în timpul liber? Deseori scriitorii îşi publică în re-
gie proprie cărţile, pentru că editurile nu le oferă publi-
carea acestora din lipsă de fonduri şi dacă o fac, redeven-
ţa încasată din cesiunea dreptului de autor este atât de 
mică încât nu îşi acoperă nici cheltuielile minime iniţiale. 
Ajungerea pe raftul unei librării este o altă poveste com-
plicată la fel de întortocheată dacă nu chiar imposibilă şi 
atunci scriitorul rămâne cu cărţile sale, vânzând sporadic 
câte unui necunoscut. 

Şi cum rămâne cu cărţile electronice? De ce mai im-
primă cărţi scriitorii? De ce nu scriu doar cărţi în for-
mat electronic? Ei bine, cărţile electronice sunt şi nu sunt 
agreate! Adică majoritatea cititorilor trecuţi de 50 de ani 
nu sunt obişnuiţi să citească cărţi electronice, nu ar da 
bani pe ele pentru că nu le pot aşeza în biblioteca lor aca-
să. Site-urile cu vânzări de cărţi în format e-book sunt în 
continuă creştere dar până când se va împământeni acest 
obicei de a citi cărţi electronice şi între cititorii români, 
va mai trece o vreme. 

Dacă în străinătate cultul cititului creează vânzări de 
cărţi librăriilor, în România lucrurile sunt diferite. Libră-
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riile de stat au dispărut, iar librăriile private preferă să 
vândă autori străini traduşi, bestselleruri cu care nu riscă 
să rămână pe stoc, comandă cărţi numai pe măsura vân-
zării şi le plătesc la fel pe măsura vânzării. 

Şi totuşi ei continuă să scrie, continuă să lase adevăra-
te comori literare pentru că arta şi cultura nu au preţ, ele 
rămân mărturie peste timp generaţiilor viitoare, devenind 
nemuritoare! Suntem cu toţii responsabili, autori şi citi-
tori să ne asigurăm că vom lăsa în urma noastră ca moş-
tenire, o cultură, o limbă, un alean şi un imbold pentru cei 
ce ne vor urma. Responsabilitatea nu aparţine numai lor 
scriitorilor ci în aceeaşi măsură şi nouă, societăţii care 
alegem sau nu să îi citim, să îi promovăm, să îi susţinem!

Susţinerea scriitorilor se poate face în diverse forme, 
începând de la sponsorizări, donaţii şi până la cumpă-
rarea cărţilor lor. În străinătate este des întâlnită forma 
de sponsorizare în întregime când un sponsor (persoană 
privată, prieten, cititor sau o organizaţie, o firmă) alege 
să susţină integral un proiect, o carte de la A la Z, a unui 
scriitor! O altă formă de susţinere a scriitorilor sunt do-
naţiile fie ele ocazionate de un proiect anume, de un eve-
niment sau pur si simplu de susţinere a scriitorului re-
spectiv. Chiar dacă nu avem mijloace suficiente ca să 
sponsorizăm sau să facem donaţii , cea mai la îndemână 
formă de susţinere rămâne cumpărarea de cărţi. 

Va invit deci dragii mei să cumpăraţi cărţi româneşti şi 
să le oferiţi în dar celor dragi vouă. Susţineţi scriitorii ro-
mâni preferaţi şi dăruiţi hrană pentru suflet celor dragi!
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Ce cumpărăm: cărţi tipărite sau e-books? 

Într-o lume în care tehnologia înlocuieşte tot mai mult 
scrisul de mână şi în care cărţile electronice şi ziarele on-
line concurează cu produsele imprimate pe hârtie, apa-
re tot mai des întrebarea: Va supravieţui cartea tipărită 
în faţa paginilor electronice? Ce alegem să cumpărăm? 
Cartea tipărită sau cartea electronică? Astăzi vă invit pe 
voi să răspundeţi la această întrebare, eu vă ofer doar câ-
teva argumente care vă pot ajuta în a lua decizia care vi 
se potriveşte cel mai bine. 

Cartea tipărită versus cartea electronică e-book:
Greutatea şi comoditatea: În timp ce unii afirmă că le 

este mult mai comod să citească o carte electronică invo-
când capacitatea mare de stocare pe un dispozitiv şi fiind 
mult mai uşor de băgat într-un bagaj de mană, alţii consi-
deră că dimpotrivă li se pare mult mai comod să citească 
o carte tipărită simţind personalitatea paginilor răsfoite. 
În ce priveşte greutatea cărţilor tipărite şi aceasta este o 
chestiune relativă dat fiind că nu toate cărţile au aceeaşi 
greutate şi tot nu citeşti mai multe cărţi deodată. Deci 
este la fel de comod pentru un bagaj de mână. 

Preţul: Deşi la prima vedere preţul unei cărţi electroni-
ce pare mult mai atrăgător, dacă pui la socoteală dispozi-
tivul de stocare pe care trebuie să îl cumperi şi care este 
destul de scump, ajungi la concluzia că nici acesta nu ar 
fi un argument atât de puternic. 
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Vederea: Ochii sunt unealta cu care citim, deci ca să 
ne păstrăm vederea în condiţii optime trebuie să nu ne 
forţăm ochii. S-au scris zeci de articole pe această temă 
şi unul dintre principiile vehiculate contra dispozitivelor 
electronice şi a ecranelor în general este acela că „stri-
că ochii“. Unele voci vin să argumenteze că ochiul are 
capacitatea de a se adapta la ecrane şi că luminozitatea 
este cea care este de fapt cea mai importantă. Dacă vrem 
să citim o carte tipărită seara avem nevoie de o sursă de 
lumină în timp ce un dispozitiv de citire electronică are 
luminozitate proprie care poate fi mărită la fel ca şi scri-
sul. 

Factorul ecologic: Un motiv mult pomenit de specia-
lişti în favoarea cărţilor electronice este factorul ecolo-
gic. În timp ce pentru producerea hârtiei necesară tipă-
ririi cărţilor sunt tăiaţi copaci, pentru producerea dispo-
zitivelor electronice se utilizează minereuri şi minerale. 
În procesul tehnologic se utilizează energie şi se produc 
noxe şi într-un caz şi în celălalt, deci nici acesta nu ar fi 
un argument atât de hotărâtor. 

Nevoia: Nevoia cititului a existat dintotdeauna, fie că o 
facem din obişnuinţă, din plăcere sau prin natura meseri-
ei, toată lumea citeşte mai mult sau mai puţin. Dacă avem 
de citit cărţi tehnice sau cursuri voluminoase, le găsim 
deseori în format electronic şi sunt mai uşor de răsfoit pe 
o tabletă. Se spune că „nevoia te învaţă!“. Aşa este! Ne 
adaptăm în funcţie de nevoia imediată, de situaţia în care 
ne aflăm pentru că unele cărţi tipărite de care avem nevo-
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ie nu sunt disponibile în momentul acela în format elec-
tronic şi viceversa. 

Plăcerea: Plăcerea cititului este cel mai important ar-
gument care poate exista! Bineînţeles că suntem diferiţi şi 
nu ne plac aceleaşi lucruri. Dacă pentru unii este plăcut 
să citească o carte electronică de pe o tabletă sau un alt 
dispozitiv, în avion, în metrou sau acasă aşezat conforta-
bil în fotoliu , pentru alţii plăcerea înseamnă să simtă mi-
rosul proaspăt de cerneală al unei cărţi abia cumpărate 
din librărie sau mirosul parfumat al cărţilor dintr-o bibli-
otecă. Interesant de amintit aici şi plăcerea de a primi un 
autograf chiar de la autor. 

Argumentele prezentate au încercat să vă prezinte câţi-
va factori pro şi contra, însă decizia vă aparţine! Deci, ce 
alegem să cumpărăm? Cartea tipărită sau cartea electro-
nică?

Mihaela CD
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