




29 septembrie, 2010, ora 8.30 seara. Sunt în avion. M-am îmbarcat în acest Boeing 
777-200 cu destinaţia Frankfurt acum o jumătate de oră. De acolo voi zbura la 
Bucureşti – Otopeni, unde voi ajunge mâine, pe la ora 14.00. Este a doua oară anul 
acesta când destinul mă va duce în România, de unde, peste câteva zile, cu numai 80 
de euro, noua companie românească numită frumos – Carpatair(!) mă va duce în ţara mâncătorilor de 
spaghetti (Ars longa, vita brevis!), la Verona. Avionul a decolat, zboară orizontal şi acum pot să scriu 
aceste rânduri pe laptop – cât mă va ţine bateria. În avioanele companiei Air Canada care zboară de la 
Montreal la Toronto există prize cu 120 V la fiecare scaun – oare la cursele lungi de ce nu există aşa 
ceva? Ar prinde bine.

Mâncare şi băutură bună la cursele lungi, stewardese amabile, filme la alegere pe micul ecran din 
spatele scaunului din faţă… aşa că voi lăsa laptop-ul în pace. În plus, lângă mine sunt două locuri 
libere, deci voi putea dormi mai bine decât la clasa business, dar cu bani de două ori mai puţini – ce 
norocos mă pot considera! Cu o minunăţie de căşti electronice antizgomot nici zgomotul din jur nu mă 
va mai putea deranja – deci noapte bună peste ocean, Alex! Aşa de confortabil să tot călătoreşti! 
Computerul mă anunţă că bateria se va termina în cinci minute, deci nu mai am de ales decât să mai 
profit câteva minute de ecranul luminat. Păcat, parcă îmi venise cheful de scris. 

Gândurile, care după cum se ştie călătoresc cu o viteză mai mare decât viteza luminii, mi-o iau 
înainte spre ţara mea natală. Văd Bucureştiul de altădată, văd locurile sfinte ale copilăriei. Ce o mai fi 
pe acolo? Oare voi găsi o atmosferă mai destinsa în România? Oare românii sunt mai puţin stresaţi? 
S-a progresat cu ceva? O să văd totul la faţa locului, cu ochii mei de canadian de peste 25 de ani. Un 
canadian în România… ce caută el în ţara aceea măruntă pe planetă, despre care nu se vorbeşte 
nimic în mass-media din Canada şi USA de parcă nici nu ar exista? Cred că pe primul loc, în cazul 
meu, se afla dorul de locurile natale, de Amărăştii mei de pe valea Peşenei.

* * *
Am ajuns la Bucureşti ieri, 30 septembrie, la ora 14.00, după o escală de peste două ore la Frankfurt. 

Cu toate că am dormit dus pe 3 locuri (ce bine că pot dormi oriunde, indiferent de mediu!) tot nu mă 
simt în formă decât după ora 7 dimineaţa în Canada, respectiv ora 14.00 în Bucureşti. Ciudate aceste 
celule, cu memoria lor cu tot! 

Zona din Bucureşti în care locuiesc, este neschimbată. Degeaba sper de fiecare dată când vin în 
România că voi găsi ceva schimbat în bine. Minuni nu se mai întâmpla demult. Trist, dar adevărat – 
parcă totul merge din ce în ce mai rău, în ciuda unor mici progrese, inevitabile. Bucureştiul este un 
oraş murdar. Dar să nu generalizez, gen, atâţia alţii. Să mă refer numai la zona pe care o cunosc mai 
bine – în jurul spitalului Cantacuzino, cu piaţa Gemeni – până la Grădina Icoanei, strada Maria Rosetti 
şi împrejurimi. Din nefericire, am văzut părţi şi mai mizerabile ale capitalei României, precum, din 
fericire şi părţi ceva mai curate, dar prea puţine. Chiar pe unde s-a pavat din nou (ce încet se 
lucrează!), ulterior se sapă noi gropi sau canale care apoi se astupă inestetic. Sugerează cârpeală şi 
lucru neterminat. Dar ce pavaj ordinar, un fel de asfalt poros – poate din grija primăriei să nu alunece 
oamenii pe trotuare. Se pare că în România nu se cunoaşte nivela cu bulă de aer, că pantele nu sunt 
niciodată corecte, ca apa să se scurgă spre gurile de canalizare. Denivelări la tot pasul, unde după 
ploaie se formează mici bălţi cu apă murdară. Nici în cele mai rău famate mahalale de oraşe 
canadiene nu vezi atâta mizerie. Şi această zonă ar trebui să fie o zonă selectă a Bucureştiului! 
Automobilele se parchează pe trotuare şi cu mare greutate poţi să te strecori printre ele. Persoanele 
în cărucioare rulante nici vorbă să poată circula pe aceste străzi. În Canada, ţara mea care m-a 
adoptat cu îngăduinţa de peste 26 de ani, oricare strada are o mică rampă pentru a cobora cei în 
cărucioare rulante, iar dacă parchezi maşina şi blochezi aceste treceri, amenzile sunt usturătoare. 



Grija şi respectul pentru cei lipsiţi de mobilitate pe propriile lor picioare 
este de admirat. 

Câinii maidanezi, în mare parte schilodiţi (rar vezi un câine pe patru 
picioare) precum şi cei fericiţi – cu adăpost şi stăpân, contribuie din plin 
la mizeria oraşului. Nimeni nu adună după ei, stăpânii nu poartă 
punguliţe de plastic să le strângă poop-ul şi aşa se face că trebuie să fi 
foarte atent pe unde calci. Terenurile nefolosite, în loc să fie îngrijite şi 
curate, eventual cu flori, devin depozite de gunoi, surse de infecţie şi 
poluare, o adevărată mizerie, că te miri – în ce ţară din lumea a treia te 
afli? 

Evident, aşa cum spune vorba românească – peştele de la cap se 
împute. S-a întâmplat să mă aflu la Bucureşti când actualul primar, fost 
doctor chirurg, probabil plictisit de meserie, s-a decis să se facă primar. 
S-a supărat pe partidul din care făcea parte (PSD – pentru canadienii 
care nu ştiu – partidul cu cel mai mare număr de foşti comunişti şi de 
odrasle de-ale lor) s-a declarat independent, neîndreptăţit şi supărat că 
nu a fost propus de partidul lui la primărie şi cu cearcăne negre la ochi, 
mediatizat puternic (de cine?), a cucerit simpatia bucureştenilor şi a fost 
ales primar. Iată un om curajos, care a rupt definitiv relaţiile cu PSD-isiti 
şi vrea să facă treabă bună pentru noi, au gândit cei mai mulţi (şi naivi) 
bucureşteni. Şi eu l-aş fi votat, numai să nu se prăpădească săracul de atât supărare pe care o afişa vizibil. 
Vocea puternică şi îngroşată suna cam a mahala, şi limbajul la fel, dar ce contează? Tot vorba românescă 
spune că lupul paru-şi schimbă, dar năravul – ba!. S-a schimbat omul? S-a schimbat ceva la primărie? Nu se 
prea simte, că de văzut, nici atâta. Ba da, sorry, s-a văzut ceva: primăria s-a mutat temporar în altă clădire. În 
ce mă priveşte, cred în vorba – cum e turcul şi pistolul sau cum e primarul şi primăria. Îşi poate imagina cineva 
că o cerere înregistrată, ba chiar şi a doua cu referire la prima, cu numere de înregistrare în regulă, au rămas 
în mod intenţionat fără răspuns ani de zile? Repet: ani de zile!!!! Cică… legea ar fi că este obligatoriu, ca în 
orice ţară civilizată, a se da răspuns – care o fi el – în cel mult 30 (!?) de zile. Dar, cui de la primerie îi pasă de 
lege? Şi totuşi, oficiul juridic al primăriei a funcţionat şi funcţionează bine, dar până la punctul când procesele 
prelungite inutil (este clar că un fost proprietar la prima mână îşi va recăpăta apartamentul nevândut 
şmechereşte şi hoţeşte pe mai nimic, spre norocul lui) cu contestaţii la tribunal depuse fără întârziere, 
negreşit în maxim 30 de zile de numitul ofici, sunt pierdute definitiv. Atunci se supără foarte tare, şi nu le mai 
pasă de a se conforma sentinţelor obligatorii date de tribunal sau Curtea Supremă, care le sunt comunicate. 
Oare ce este în mintea lor? Câinii latră (tribunalele) şi ursul (primăria) merge. Ţara lui Papură Vodă sau a 
nimicniciei româneşti ajunse la paroxism! La asta s-a ajuns în România. Daca s-ar trezi cumva din morţi Emil 
Cioran s-ar îmbolnăvi şi ar muri imediat dacă ar vedea tragica Schimbare la faţă a României după comunism. 

Cum este normal, dar trist, instituţiile satelite ale primăriei sunt contaminate cu şmecherii şi hoţii inspirate 
de sus. Nu mai repet proverbul cu peştele… După ce am depus la ICRAL Foişor decizia definitivă că am 
câştigat ireversibil apartamentul meu cu 4 camere în care locuieşte un fost securist cu numai 136 de lei pe 
lună (!? – cruciţi-va canadieni buni! – chiar şi un student sărac trebuie să plătească 400 de lei pe lună pentru o 
cămăruţă) cei de acolo i-au refăcut sărmanului securist, foarte repede, contractul de închiriere – ce contează 
că au făcut obstrucţie a justiţiei şi acte false, nemaiavând drept de administrare al imobilului? Cine să-i tragă 
la răspundere? Primarul? Hai să râdem! Cred că Transparency Internaţional nu cunoaşte matrapazlâcurile 
din România, că dacă le-ar cunoaşte, România ar ocupa locul Somaliei în clasamentul ţărilor cele mai 
corupte şi nemernice din lume. 

* * *
Eveniment cultural matinal, la teatrul Constantin Nottara – duminică, 3 octombrie 2010, ora 11 

(4 dimineaţa la Montreal!) 

Ora trei dimineaţa nu este deloc o oră bună de sculat, mintea nu funcţionează, reflexele sunt încetinite, 
toate merg pe dos. Am nevoie de o săptămână pentru a mă adapta total cu «nenorocitul» de fus orar, atât la 
ducere, cât şi la întoarcere. Şi totuşi am făcut efortul de a mă scula «cu noaptea în cap», pentru a fi la ora 11 
fără un sfert la teatrul Nottara, dealtfel la subsolul teatrului, într-o sală cu miros puternic de mucegai. 



Nu puteam să refuz pe colegul nostru George Filip şi să nu particip la trei lansări de cărţi, cu toate că ora mi 
se părea total nepotrivită. Românii se duc şi la biserică duminica, nu-i aşa? În drum spre teatru, am trecut prin 
faţa bisericii Icoanei unde slujba de duminică era în curs de înfăptuire iar difuzoarele de afară duceau psalmii 
şi cântările până departe. Impresionant, credincioşii nu încăpeau în biserică, deci nu am aruncat în glumă 
vorba cu mersul la biserică – îmi sugerează vorba lui Lev Tolstoi care s-ar aplica la români – Întoarcerea la 
învăţătura lui Christos! 

Dar să revin la teatrul Nottara. Sala de la subsol de care vorbeam, poartă numele marelui actor roman 
George Constantin (cine nu-şi mai aminteşte filmul – Dimineţile unui băiat cuminte! mă gândesc şi la 
băiatul cuminte Alex – aşa de dimineaţă – repet – ora 4 AM – la teatru!). 

Spuneam – trei lansări de cărţi, deoarece chiar trei au fost: două ale Poetului dezrădăcinat dar fericit că 
acasă îl mai bagă cineva în seamă, şi alta – o carte de excepţie (sper să vă conving de această afirmaţie în 
rândurile următoare) a reputatei noastre colaboratoare la revista Destine Literare, Mihaela Dordea. 

Cărţile Poetului lansate şi la Montreal cu ocazia nunţii poetice din 12 septembrie sunt deja cunoscute şi 
apreciate de iubitorii de poezie, dar să le amintesc just in case: una se numeşte Om de povară, iar alta se 
numeşte Şi toamna vine… 

Animatorul evenimentului a fost simpaticul profesor – scriitor roşiorean Constantin T. Ciubotaru, care a 
reuşit să ne convingă odată în plus de valoarea inculpaţilor George Filip şi Mihaela Dordea. Printre altele, am 
aflat că la Roşiorii de Vede palpită o viaţă culturală intensă. Sunt convins că aşa este. Din Roşiori şi 

împrejurimi s-au ridicat scriitori valoroşi; unii au plecat în ceruri (Marin Preda!) iar alţii fac cinste 
literaturii române actuale. Păcat că plănuita lansare de cărţi de la Roşiori (unde nu 

am fost niciodată – ce român – oltean oi mai fi fost şi eu?) nu a mai avut loc! 
Mihaela Dordea este cunoscută şi apreciată de cititorii revistei Destine 

Literare. Am spus asta şi în sală, când – nu ştiu ce mi-a venit – l-am parafrazat 
pe Topârceanu cu Bacilul lui Koch. Bine că actorii au venit boiereşte, mai 
pe la mijlocul evenimentului – poate că ar fi râs de mine. Cum spuneam, 
Mihaela scrie cu atâta charm, inteligenţă, sensibilitate şi inspiraţie, sigură 
pe condei, încât credeam că a publicat multe volume până în prezent. 
Spre surprinderea mea, am aflat la faţa locului, că am fost martor la o 
lansare de carte ce poate fi socotită – debut literar. Pentru prima dată 

scriitoarea – critic de teatru – Mihaela Dordea a pus împreună o mică 
parte a operei sale împrăştiate prin diferite publicaţii (sau din sertarul cu 
trandafiri galbeni!), închegând un volum reuşit despre care se va vorbi cu 
siguranţă multă vreme. Ba chiar îndrăznesc să cred că acesta carte numită 
inspirat şi sugestiv Rătăcind printre şoapte şi trandafiri galbeni va deveni 
o carte de referinţă pentru cercetătorii şi iubitorii de teatru din România. 
Trandafirii galbeni semnifica prietenie sinceră, fericire şi dragoste platonică 
– fie că aşa să fie… pe vecie! Toţi cei care o cunosc cu adevărat pe Mihaela 
o iubesc şi o apreciază. Marele actor, filosof, moralist, enciclopedist (nici nu 
ştiu cum să-l descriu mai bine – poate că într-un singur cuvânt – Geniu) Dan 
Puric, prezent la eveniment, a vorbit cu multă căldură şi apreciere despre 
critica teatrală competentă şi creatoare a Mihaelei, om frumos şi extrem de 



rar – aş adăuga eu, în lumea fascinantă, dar plină de impostură a slujitorilor Thaliei. La fel şi ceilalţi actori 
prezenţi – Dan Tudor (l-am reîntâlnit cu bucurie după ce ne văzusem la Montreal) şi Silviu Biriş, care au vorbit 
cu îndemânarea lor de oratori profesionişti numai de bine de omul şi criticul de teatru de excepţie, care este 
Mihaela Dordea. 

Bucuria de a participa la acest eveniment cultural la care, din nefericire, a lipsit mass-media bucureşteană 
(chiar să fie de vină coincidenţa cu orele de mers la liturghie, sau era ocupată cu evenimente mai tari, precum 
întoarcerea lui Fane Spoitoru din Canada – am văzut cu ochii mei cum se înghesuiau reporterii să primească 
pe naşparliul la aeroport) a fost amplificată de întâlnirea sau reîntâlnirea unor prieteni dragi – Clara Arustei, 
fiica regretatului mare poet prieten Cezar Ivănescu, maestrul filosof Sorin Cerin, maestrul George Palcu 
(fratele inimoasei noastre concitadine Mary), maestra Viorela Filip (nepoata Poetului), năstruşnicul nostru 
colaborator poetul Darie Ducan, poetul colonel Lică Pavel (îi mulţumesc pentru răbdarea şi grija pe care a 
avut-o pentru Poet pe toată perioada cât a respirat în România!) şi, cam atât. Rămân cu un mare regret în 
suflet că nu am avut timp să comunic cu alţi prieteni adevăraţi care mi-au mai rămas prin Bucureşti – cu 
siguranţă că ar fi venit cu drag şi s-ar fi bucurat alături de noi de acea dimineaţă literară de excepţie petrecută 
la Nottara.

Să nu uit – a mai fost prin sală şi unul – nu merită să-i reţin numele – rătăcit prin statul Nevada, care merită 
felicitări pentru cenzura perfectă pe care practicat-o într-un articol pus pe internet. Da, aşa cenzură mai rar. 
Să fie vreun urmaş al specialiştilor în cenzură de prin vremurile trecute? Bine că a plecat din România! Din 
textul lui ai putea jura că în acea dimineaţă frumoasă de duminică, la Nottara s-a lansat numai o singură carte 
– cea a Mihaelei, la care s-a referit pe larg. Nici un cuvânţel de restul. Oare cărţile lansate de poetul George 
Filip (sponsorul Mihaelei şi al evenimentului) nu meritau să fie menţionate? Sau cel puţin numai numele 
Poetului? De ce oare a vrut el să nu se prea afle că cei doi scriitori – unul din Canada şi unul din România au 
fost alături? 

* * *
După numai câteva zile, m-am cam săturat de viaţa din Bucureşti. Există o tensiune în aer, greu de 

suportat. Claxonatul nervos al şoferilor blocaţi în trafic, străzi înguste cu semnalizatoare de circulaţie ciudate 
şi nerespectate (pe străzi cu sens unic se circulă în veselie în ambele direcţii) – toate astea sunt greu de 
suportat pentru un canadian obişnuit cu liniştea, cu prietenia şi curtoazia conducătorilor auto, cu disciplină, 
curăţenie şi ordinea de acasă. Înjurăturile sunt la modă – auzi înjurături la tot pasul. Birjari nu mai sunt în 
Bucureşti, dar manierele birjăreşti au rămas. 

Interesant, cârciumile ieftine sunt pline de consumatori, de obicei prost îmbrăcaţi. Pensionarii şi-au făcut 
un obicei să bea de dimineaţă băuturi alcoolice în loc de ceai. Am văzut asta şi m-am minunat. 

Cu cine vorbeşti afli acelaşi lucru – nemulţumire. Preşedintele Băsescu este un dictator. Înseamnă că 
oamenii au uitat prea repede ce înseamnă un dictator. Toţi sunt nemulţumiţi că guvernul este obligat să facă 
restricţii la cheltuieli. De unde bani? Să se ia de la cei care au furat – asta ar fi prima idee. Dar cei care au furat 
cine sunt? Toţi cei care au avere multă. Oare chiar aşa o fi? Politicienii sunt consideraţi cei mai mari hoţi, 
interesaţi numai să-şi umple buzunarele. Se generalizează – cu siguranţă că mai există şi oameni corecţi, 
adevăraţi romani cinstiţi şi generoşi – dar puţini şi acoperiţi de cei mai mulţi, care ştiu tot, toţi au soluţii şi nu 
sunt de vină de răul care se produce în România zilelor noastre. 

Grevele şi protestele blochează şi mai tare oraşul, creşte haosul general. Se pare că nimeni nu realizează 
că marea majoritate a ţărilor lumii trec printr-o criză economică fără precedent, toţi ar vrea ca România să nu 
fie afectată de criză, lucru imposibil. De unde să se plătească pensiile, când contribuţiile făcute în mare parte 
în vremea comunismului s-au devalorizat la 0. În USA şi Canada mulţi bătrâni şi-au pierdut pensiile deoarece 
companiile care le administrau banii au dat faliment. Le mai da cineva banii înapoi? Nici urmă. În România, a 
rămas concepţia comunistă că statul să plătească. Dar de unde? Impozitele, chiar dacă sunt foarte mari, nu 
acoperă cheltuielile. Trist, dar adevărat. Aparatul administrativ greoi şi supradimensionat nu face altceva 
decât să încurce cât poate orice iniţiativă bună. Aprobările sunt la modă. Poate că România s-ar putea 
mândri cu apelativul de ţară a aprobărilor. Pentru orice, este nevoie de aprobare, cu adeverinţe şi fel de fel de 
chichiţe. Cu aprobări sau fără, oricum tot debandada este în toate. Dar cu… acte în regulă. 

Îmi place să merg cu mijloacele de transport în comun din Bucureşti, când nu sunt aglomerate. Mai afli câte 
ceva direct de la sursa – simţi pulsul celor mulţi. Cu autobuzul 300 de la Piaţa Romana până la «Piaţa 7 
Noiembrie» – (7 noiembrie 1917 – terminarea revoluţiei bolşevice din Rusia, parcă aşa era odată) – acum 
piaţa Domenii, ajung la unchiul meu drag, generalul în rezervă Vasile Gh. Costeanu. Aşa se face că am fost 
martorul unei discuţii interesante, dintre un domn şi o doamnă, care stăteau faţă în faţă pe scaunele 



rezervate bătrânilor, în partea dreaptă a autobuzului. Dealtfel, vorbea mai mult domnul în cauză, iar doamna 
numai aproba ce zicea, cu voce tare, atât de tare că toţi din autobuz auzeau. Probabil 
de asta şi vorbea aşa de tare. Am regretat că nu aveam reportofonul la mine – aşa era 
de interesant discursul domnului. Am aflat că era inginer petrolist, atât de competent 
încât nu a fost lăsat să plece la pensie decât la 68 de ani. Că a trăit greu, crescut de o 
bunică – mama şi sora fiind omorâte de americani în bombardament, de unde şi 
vădită ura împotriva vecinilor din sud ai Canadei : «Americanii – nişte bandiţi. Nu 
urmăresc decât interesele personale, să profite de toată planeta – dar sunt terminaţi. 
S-a terminat cu America, nu se va mai reface niciodată! Băsescu nu este om rău, dar 
este înconjurat de bandiţi. L-au învins. Toţi politicienii sunt bandiţi – au vândut ţara… » 
– enumerând nume de care am mai auzit şi altele de care nu ştiam nimic. Şi câte nu 
am mai auzit, greu de reprodus. Nu am fost de acord cu tot ce spunea (în gând, 
evident)… păcat că memoria mea nu este atât de bună să reţină totul. Vox populi, vox 
Dei – am regretat că a coborât înaintea mea din autobuz. Oricum, fost un moment 
amuzant şi aş vrea să-l mai întâlnesc pe înţeleptul din autobuz. 

Să-i fac o surpriză distinsului nostru coleg din Ottawa, doctorul scriitor Francisc Ion 
Dworschak, apărătorul savantului Paulescu: În Bucureşti, lângă Piaţa Gemeni, privirea trecătorului este 
atrasă de o clădire impunătoare, cu o arhitectură deosebită. În curte, în faţa clădirii, se află două busturi. 
Printre crăpăturile de la gard, am putut să citesc ale cui: unul este al lui E. Lancereaux (1829-1910) şi altul al 
savantului de renume mondial N. C. Paulescu (1869-1931). Am vrut să fac poze, dar paznicul de la poarta nu 
m-a lăsat, cu toate că nu există niciun semn cu fotografiatul interzis. Şi de ce ar fi existat? Tot răul este un 
bine! Aşa se face că am cerut să vorbesc cu cineva in charge şi am fost condus la directorul administrativ 
Stefan Laibner, căruia îi mulţumesc pentru amabilitate. Am aflat lucruri interesante despre activităţile 
Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice – Prof. Dr. N. Paulescu, care are sediul în clădirea 
cu pricina. Iată că se pot semnala şi fapte remarcabile, făcute de romani remarcabili – cazul acestei instituţii 
de prestigiu din România, care poartă numele marelui om de ştiinţă care a fost Paulescu. 

* * *
7 octombrie, 2010. Am ajuns ieri la „Perla Ardealului”, Cluj-Napoca. 

Colonelul poet Lică Pavel ne-a dus până la Vâlcea, de unde am preluat 
volanul unei maşini bune, dar manuală (ce chin până mi-am intrat în 
mână!) şi am urcat pe valea Oltului, prin Sibiu, până la Cluj. În drum spre 
Vâlcea, nu am uitat să trec prin Amărăştii mei, unde am aprins o lumânare 
la mormântul măicuţei mele, Elisabeta Gh. Costeanu. 

Mă aflu deci la Cluj-Napoca cu 
scriitorul Ioan Barbu şi cu poetul 
George Filip unde vom participa 

la un eveniment deosebit: JOIA CULTURALĂ TEMCO. Evenimentul 
este amplificat de aniversarea a 75 de ani a prietenului meu de o 
viaţă – prof. dr. Manea Pompiliu şi a 77 de ani ai distinsei sale surori, 
Dorina Cristea, fostă victima a criminalilor comunişti, pentru vina că 
nu şi-a denunţat soţul, Dumitru Cristea, care a memorat şi apoi a pus 
pe hârtie poeziile din închisoare ale lui Radu Gyr. 7 (şapte) ani de 
puşcarie! A fost arestată împreună cu copilul de doi ani, care i-a fost 
smuls din braţe după cateva săptămâni de anchete şi nu l-a mai 
văzut decât la 9 ani! Bestiile umane responsabile de aceste crime au dus-o şi o duc încă bine, în libertate şi cu 
pensii mari. Ce nedreptaţi strigătoare la Cer în România post-comunistă!

Dar să nu întârzii la eveniment – deci… pe mai târziu.
* * *

8 octombrie, 2010. M-am întors la „Palatul TEMCO” (cum mai este numită moderna clădire a companiei 
prietenului meu, care la ultimul etaj are câteva apartamente pentru oaspeţi), târziu după miezul nopţii. Ieri 
fost o zi ca-n poveşti deci am ce povesti. În primul rând, i-am sărbătorit prin cultură pe Pompi şi pe distinsa sa 
soră – Dorina, aşa cum se cuvine, atât la TEMCO cât şi la selectul restaurant Melody. Le urăm încă odată LA 
MULŢI ANI, sănătate şi viaţa lungă! 



Pe lângă cărţile Poetului, lansate şi la Nottara (nu le mai amintesc) s-au 
lansat multe alte cărţi, în prezenţa a numeroşi oameni de cultură din Cluj. 
Au avut loc întâlniri cu scriitori valoroşi, precum scriitorul prof. dr. Mircea 
Popa, Ioan Barbu, Constantin Zărnescu (cu cartea Evocare: Centenarul 
„Păsării Măiestre”) şi Constantin Mustaţa (cu cartea România trădată şi 
Comoara dintr-un manuscris regăsit după 66 de ani) – de prof. dr. Ioan 
Bozdog – volum îngrijit de Constantin Mustaţa). Să amintesc pe scurt, 
autorii şi cărţile lansate sau prezentate la istorică Joie Culturală TEMCO 
din 7 octombrie: De sub tăvălug, de Ilie Tudor (tatăl marelui bard oltean 
Tudor Gheorghe), Povestea mea – viaţa pe pământ şi pe apă, de 
Prentice Mulford, tradusă de Ligya Mustaţa (aţi ghicit, minunata copilă a 
prietenului nostru, scriitorul Constantin Mustaţa), apoi colegul nostru 
canadian, inginerul Ion Cosmuta ne-a prezentat noua sa carte Specialist 
roman-expert canadian. A urmat Ştefan Dinică, cu cartea Martor la 
facerea lumii (prezentarea de farmacistul Horia Bucur) şi preotul Ioan 
Bizau cu cartea Liturghie şi teologie. 

O mare bucurie ne-a adus reîntâlnirea cu marele iubitor al românilor 
canadieni, prietenul nostru Teodor Tanco. La cei 85 de ani ai domniei 

sale, este încă într-o deosebită formă creatoare. Cartea Vara canadiană – 
jurnal, scrisă în anul 2006, după vizita la Montreal din anul 2005, este o 
capodoperă. La fel şi cartea Trei întâlniri cu Constantin Noica, scoasă la editura 
Napoca Star în anul 2009. Cartea Viaţa şi Literatura – Autobibliografica 85, ne 
lasă uimiţi şi muţi de admiraţie de marea operă a scriitorului Teodor Tanco, 
născut în comună Monar, jud. Bistriţa, unde a pus bazele Muzeului Satului şi al 
Cărţii. Iată ce oameni de valoare mai exista încă în România! Vă mulţumim, 
Maestre şi vă dorim viaţă lungă! Să ne mai faceţi multe alte surprize literare! 

Aflându-ne la Cluj, nu puteam să pierdem ocazia (eu şi Poetul) de a întâlni pe 
marele nostru colaborator, membru onorific al 
ACSR, prof. dr. Dan Brudaşcu, precum şi pe 
colaboratoarea noastră, frumoasă scriitoare-
fizician – doctor în filosofie – Daniela Gifu. Ne-am 
ales cu cărţi deosebit de interesante şi valoroase. 
De la Maestrul Dan Brudaşcu am primit cărţile 
Atitudine şi nelinişti, Pagini ungare, Paradoxuri ale 
francmasoneriei şi Voices of Contemporary 
Romanian Poets, care stau la dispoziţia colegilor 
noştri din Canada. De la Daniela am primit cărţile 
33 – Jurnal de iniţiere spirituală şi eu, tu şi El 
(oglindiri spirituale), pentru care îi mulţumim. Sunt 
cărţi profunde, concentrate, care îndeamnă la 
refleţie şi meditaţie. Mulţumim, Daniela Gifu!

Am reîntâlnit-o la Cluj şi pe talentata scriitoare Flavia Teoc, dar în mare grabă 
– ce păcat! Am fi avut multe amintiri de depănat de la Festivalul de Poezie de la 
Maghar, din Israel. „Viaţa este o goană… ”. 

Nu am reuşit să mă întâlnesc cu scriitorul Al. Florin Ţene, plecat la Bucureşti 
cu treburi, nu l-am găsit şi întâlnit pe scriitorul Corneliu Cotuţiu şi nici pe 

colaboratoarea noastră Hanna Bota, deasemenea plecată din localitate. Am plecat cu regretul că nu a fost 
posibil să-l întâlnesc pe IPS Bartolomeu, ca de fiecare dată când am ajuns la Cluj, dar sper să mai ajung în 
acest minunat oraş ardelean, unde cultura şi adevăratele valori naţionale stau la loc de cinste. 

* * *
9 octombrie, 2010, ora 5.30 dimineaţa. Mă aflu la aeroportul din Cluj, pentru prima dată în viaţa mea.
Voi zbura la Verona, via Timişoara. La revedere Cluj, oraş frumos! 

Continuare în numărul viitor. 



Dragi colegi,
Ca generaţiile viitoare ale României să aibă totdeauna în memorie atrocităţile 

comunismului bolşevic, voi scrie romanul „Puiul de vultur” (în attach – ideea de la 
care a pornit romanul), cartea a patra din ciclul „MOARTEA ROŞIE”.

Iată care sunt primele trei: „Duba din noapte” (roman publicat), „Călugărul de la 
Sâmbăta” şi „În faţa glonţului”. „Duba din noapte”, revăzut, cât şi celelalte trei 
romane care încheie ciclul vor fi publicate în cursul anului 2011.

Vă doresc şi Dumneavoastră spor la scris, dar şi sănătate, că fără ea nu se poate!
Ioan BARBU

 
3 nov. 2010, ora 4.25

(cine se scoală de dimineaţă… )

Poate că nu a existat deţinut politic în anii comunismului care să nu fi învăţat în temniţă un număr mai 
mic sau mai mare de poezii ale lui Radu Gyr. Versurile sale au constituit o adevărată hrană spirituală 
pentru cei sortiţi foamei fiziologice şi terorii.

Poeziile cuprinse în primele două volume ale ediţiei „LIRICA ORALĂ” au fost revăzute de autor, care 
le-a conferit forma definitivă. Acest al treilea volum adună creaţii din închisoare pe care, în parte, 
poetul nu a mai apucat să le revadă sau pe care n-a mai putut să le reconstituie (aproape o sută de 
texte).

Cum spuneam la început, au fost destui cei care au memorat poeziile lui Radu Gyr (transmise oral 
sau prin morse, din celulă în celulă), dar nici unul nu a pus atâta pasiune ca Dumitru Cristea.

* * *
Dumitru Cristea s-a născut în localitatea Negreşti, judeţul Constanţa. A absolvit, cu doar trei luni 

înainte de arestare, Institutul de Subingineri Mineri şi Chimico-Metalurgici din Baia-Mare, promoţia 
1948. În Temniţa Aiudului, vreme de şase ani, cât i-a fost condamnarea iniţială, a strâns în minte peste 
200 de poezii numai de Radu Gyr.

Eliberat, în octombrie 1954, cu sănătatea şubrezită, a reuşit să se retragă în satul natal şi să-şi 
descarce memoria, umplând trei caiete cu poezii. Temeritatea l-a costat scump pe acest împătimit 
colecţionar de frumos: 25 de ani muncă silnică. Deşi soţia, Tudora Cristea (născută Manea), de loc din 
satul Purani, judeţul Teleorman, nu avea ştiinţă de existenţa caietelor respective, a fost arestată şi ea 
în 1954, chiar în ziua când unicul lor fiu împlinea doi ani, ţinută 52 de zile şi nopţi în beciurile securităţii 
şi condamnată la 10 ani puşcărie pentru omisiune de denunţ. După proces, pentru Dumitru Cristea au 
urmat suferinţe cumplite: regim de izolare cu lanţuri grele la picioare şi, uneori, şi la mâini, vreme de 
patru ani, în penitenciarul din Constanţa (în acest interval nu a văzut pe nimeni şi nu a vorbit cu nimeni, 
exceptându-l pe gardianul secţiei, în schimb a reuşit să-i tocească regimului şase perechi de lanţuri 
cu zalele groase cât degetul. Apoi a fost trimis la Aiud, unde, făcând parte din colectivul inginerului 
deţinut Ştefan Aramă, a contribuit la reuşita unei remarcabile invenţii române cunoscută sub numele 
„Motorul fără vilbrochen”.

A fost eliberat în iunie 1964.
Fără perseverenţa şi spiritul său de sacrificiu, literatura română ar fi fost astăzi mult mai săracă.

Simona Popa



„S-au schimbat doar măştile”

Alterarea spirituală a generaţiei crescută în robia comunistă este îngrijorătoare; atenţia îi este îndreptată 

spre nevoi biologice. Aşa au vrut marii luminaţi să fericească lumea. De aceea când Radu Gyr a proiectat 

într-o altă viziune ţăranul şi muncitorul român, în poezia Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, el a fost 

condamnat la moarte, iar poezia a fost socotită manifest legionar anticomunist. Radu Gyr pune în faţa 

conştiinţei tuturor românilor o viziune luminoasă, cerându-le să se scuture de viziunea materialistă a vieţii 

adusă de comunism: 

 

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine, 

nu pentru pătule, nu pentru pogoane, 

ci pentru văzduhul tău liber de mâine, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

Pentru sângele neamului tău curs în şanţuri, 

pentru cântecul tău ţintuit în piroane, 

pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele, 

ci ca să aduni chiuind pe tăpşane 

o claie de zări şi-o căciulă de stele, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi 

şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane 

şi zarzării ei peste tine să-i scuturi, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

Şi ca să-ţi pui tot sărutul fierbinte 

pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane, 

pe toate ce slobode-ţi ies înainte, 

ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

Ridică-te Gheorghe, pe lanţuri, pe funii! 

Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane! 

Şi, sus, pe lumina din urmă a furtunii, 

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

 

Întunericul nu suportă lumina. Ura e dusă până la crima biologică şi slugile satanei, comuniştii, dirijaţi de 

puterile oculte, o declară pe faţă tuturor celor ce se fac purtători ai luminii Adevărului, ca şi întregii lumii. 

Spiritul satanic nu se mulţumeşte cu un număr oarecare de înşelaţi, la nivelul unui neam sau al unui 

continent. Ci urmăreşte ca lumea întreagă, absolut toţi oamenii, să fie transformaţi. 

Astăzi, acţiunea de menţinere în întuneric se continuă prin extrema libertăţii, libertinajul. Iar comunismul 

nu este acuzat şi condamnat pentru fărădelegile şi crimele prin care a adus atâta suferinţă lumii, ci, din 

contră, apărat, fie tăcând, fie acuzând forţele spirituale ale naţionalismului creştin. Cei care au edificat 

comunismul sunt aceiaşi care acum îi apără. S-au schimbat doar măştile. Actorii şi piesa sunt aceleaşi. 
(Fragment din „IMN PENTRU CRUCEA PURTATĂ” – Vol. I, 1937-1948,  

Partea a III-a – Capitolul II – Memorii de VIRGIL MAXIM, după 22 de ani de temniţă) 



ÎNDEMN LA LUPTĂ

Nu dor nici luptele pierdute,
nici rănile din piept nu dor,
cum dor acele braţe slute
care să lupte nu mai vor.

Cât inima în piept îţi cantă
ce'nseamna'n luptă-un braţ răpus?
Ce-ţi pasa'n colb de-o spadă frântă
când te ridici cu-n steag, mai sus?
Înfrânt nu eşti atunci când sângeri,

nici ochii când în lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri,
sunt renunţările la vis.

(Închisoarea Aiud)

FOAMEA

Parcă de veacuri, parcă de cinci ani
n-am mai prânzit, n-am mai şezut la cină.

Parcă de veacuri, parcă de cinci ani,
am suge fier, am roade bolovani,

am hăpăi moloz şi rogojină.

În foamea noastră vâjâie păduri,
se cască mări, se surpă munţi din coame.

În foamea noastră vâjâie păduri,
şi parcă din străbuni sau din scripturi,

de la'nceputul lumii ne e foame.

Ziua pândim cu nările în vânt
năluca unui abur de mâncare.
Ziua pândim cu nările în vânt,

poate din cer, din iad, sau din mormânt,
or să ne-arunce resturi ca la fiare.

În bezna nopţii ne visam strigoi,
că ne-ospătam din câte-un hoit fierbinte.

În bezna nopţii ne visam strigoi,
dar numai moartea rupe hălci din noi,

ea singură înfulecă morminte.
(Închisoarea Aiud)

TĂCEM DIN GURĂ 

Din tot, ne-a mai rămas aieve,
acest zid grav, aceste dreve.
Crunt ferecaţi în piatră dură

cu pumnii strânşi, tăcem din gură.

Tăcem, parc-am tăcea de veacuri
ca nişte funduri vechi de lacuri.

Şi ferecat în bezna sură,
de mii de ani, tăcem din gură.

Ei: ziduri, lanţuri, temnicerii,
noi, numai cremenea tăcerii.

Ei, biciuri cu bătăi şi ură,
noi, uriaş îngheţ pe gură.

Deasupra vremii şi genunii,
tăcem ca spinii şi tăciunii.

Tăcem ca lama de custură,
tăcem mereu, tăcem din gură.

Ne linge frigul pe ciolane,
ei, foame, cuie şi ciocane
şi orice zi e-o muşcătură.

Scrâşnind din dinţi, tăcem din gură.

Tăcem ca lacătul pe uşe,
tăcem ca focul sub cenuşe,

tăcem… dar noaptea sub celule,
vuiesc torente nesătule.

Un zgomot bubuie departe,
se darmă parcă ziduri sparte
şi parcă lanţuri cad în zgură.

Noi aşteptam, tăcem din gură.
(Închisoarea Aiud)



METANIE

Doamne, fă din umilinţă
pod de aur, pod înalt.
Şi din lacrimă, velinţă,

ca pe-un pat adânc şi cald.

Din lovirile nedrepte,
faguri facă-se şi vin.

Din înfrângeri, scări şi trepte;
din căderi, urcuş alpin.

Din otrava pusă-n cană,
fă miresme ce nu pier.

Şi din fiecare rană,
o cădelniţă spre cer.

Şi din orişice dezastru
sau crepuscul stins în piept,
Doamne, fă lăstun albastru

şi dă zâmbet înţelept.
(Închisoarea Aiud)

ÎNŢELEPTUL

Nu scuip pe'nfrângerile mele!
Ce-am adorat nu ştiu să ard

şi nu ridic în vânt obiele
în locul ruptului stindard.

De funia spânzurătorii
dezastrele nu mi le-agăţ
şi nici mândria din victorii
n-o pun sperietoare'n băţ.

Cu-aceleaşi zâmbete'nţelepte
îmi port şi lanţuri şi cununi

urcând spre soare clare trepte
sau coborând printre furtuni.

Şi merg pe-acelaş ţărm ce suie,
la braţ cu prieteni sau vrăjmaşi,
de-o fi să-mi bată trupu'n cuie

sau să-mi presare crini sub paşi.
(Închisoarea Aiud)

MORŢII

Pe sub fereastra trec sicrie
cu trupuri reci de camarazi;

trecură ieri, trecură azi,
numărul lor cine-l mai ştie?

Căruţul tras de un ocnaş
pe drumul plopilor îl duce;

nu sunt nici prapuri şi nici cruce
şi nicio vamă prin oraş.

Nici o logodnică nu plânge
în urma mortului uitat,

ci din văzduhu'nvolburat
o pană galbenă se frânge.

Noi stăm la geam, privim în zare
cum fâlfâie aripa morţii

şi ne'ntrebăm: pe mâine, care
o să-l atingă zarul sorţii?

(Închisoarea Aiud)

OFRANDA

Din rănile şi'nfrângerile noastre
întindem punte noilor destine

o punte de mărgean peste dezastre,
s-o urce paşii lumii care vine.

Cu orişicare rană care doare, 
din orice răzvrătire mai adâncă,
am pus o za pe piepturi viitoare

şi-o spadă grea în mâini ce nu sunt încă.

Iar dac-am plâns, din lacrima măiastră
va creşte-o mângâiere de mătase

pe care mâine unii au s-o lase
la alte frunţi ce cresc din fruntea noastră.

Iar dacă-n noaptea smârcului şi-a roatei
închidem lanţuri, inima şi rana,
din dăruirea noastră subterană

va creşte pâine pentru foamea gloatei.
(Închisoarea Aiud)



Ultima decadă a lunii septembrie 2010 a înregistrat, în România, o manifestare internaţională, 
prilejuită de împlinirea a 100 de ani de când prima variantă a sculpturii Măiastra, de Brâncuşi, şi-a luat 
zborul în lume. Ea a fost multiplicată de autor însuşi în peste 50 de variante, despre care s-a vorbit la 
Simpozionul Internaţional, desfăşurat între 22-26 septembrie, în localităţile Bucureşti – Craiova – Tg. 
Jiu – Hobiţa.

Au participat brâncuşiologi, sculptori, pictori, critici de artă, muzeografi, diplomaţi de carieră, oameni 
de ştiinţă, academicieni, parlamentari din România şi Republica Moldova, reprezentanţi ai UNESCO, 
ai Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, ai Patriarhiei Ortodoxe Române, ai Centrului 
Cultural European, sector 6 – Bucureşti, ai Consiliului Judeţean Dolj, ai Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, ai altor instituţii de cultură care s-au implicat efectiv în realizarea deosebită a acestui forum 
itinerant.

Patronul spiritual, sub auspiciile căruia a avut loc excepţionala omagiere, a fost Liga Culturală 
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni (preşedinte – prof. univ. dr. Victor Crăciun).

Lângă oficiile fireşti care se înregistrează la astfel de evenimente – invitaţii, programe de sală, 
diplome, medalii omagiale şi alte solicitări culturale (vizite la locurile de popas şi de studiu ale lui 
Brâncuşi) – au fost stabilite protocoale şi aranjamente cu oamenii de răspundere pentru ca flacăra 
genialităţii Marelui Sculptor să rămână mereu vie peste timp – în Ţară şi peste fruntariile ei.

Conştientizând mesajul amplei acţiuni, rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi”, din Târgu Jiu, 
prof. dr. Adrian Gorun, a acceptat, ca sub emblema înaltului for de învăţământ, să apară un memorabil 
album cu fotografii în policromie, intitulat Măiestrele şi Brâncuşi. El se datorează soţilor Victor şi 
Cristiana Crăciun – adică, studiu, antologie, catalog refăcut, realizare artistică, dispunere în pagină, 
explicaţii.

Prefaţa albumului aparţine altui important sculptor – Marcel Guguianu.
Deşi obişnuit mai mult „cu dalta şi ciocanul, cu ipsosul şi piatra ori bronzul”, sculptorul Guguianu a 

fost extrem de încântat, văzând albumul în faza lui finală.
Lăudându-l pe un temei adevărat, al valorii, atât în sine, cât şi peste, citim: „… mă bucur de această 

carte vie, contaminată parcă de zborul nevăzutelor aripe […] aşa cum aflăm şi din paginile cărţii de 
faţă, odată cu recunoaşterea Păsării brâncuşiene de către un tribunal de pe Pământul făgăduinţei – 
America, arta modernă şi-a primit certificatul de naştere. Iar prin opera lui Brâncuşi, aş zice eu, că şi 
pe cel de absolvire.

Prin contribuţia lui Victor Crăciun la înţelegerea acestei teme fundamentale a creaţiei lui Brâncuşi, 
Păsările, vom păşi în cel de-al doilea veac de zbor a spiritului românesc în universalitate”.

Participanţii la sesiunea de comunicări – Centenar – Brâncuşi – Măiastra, au venit din: Franţa, 
Germania, Grecia, Macedonia, Albania, Suedia, Austria, Bulgaria, Italia, Serbia, Republica Moldova. 
Desigur, din România. 

Reţinem destule titluri de comunicări – unele dintre ele lărgind aria de interes nu numai pentru 
sculptură, ci vizând muzica, filosofia, aforismele, viaţa individuală, ori din cercurile private ale 
pictorilor, ale disidenţei din zona Parisului, inclusiv, preocupările lui Brâncuşi pentru zborul avioanelor 
lui Henri Coandă.

Aşadar, o multitudine de comunicări şi activităţi… de teren care vor fi consemnate într-o carte 
omagială.



Herta Müller

Bucureşti, după un dialog incitant şi pilduitor cu directorul Editurii Humanitas – Gabriel Liiceanu, 

Laureata cu Nobel pentru Literatură a deschis astfel ciclul de conferinţe culturale, întrerupte cu 

şase decenii în urmă. 

Întâlnirea a fost prefaţată de Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii Naţionale „George Enescu”. 

A fost prezent ambasadorul Germaniei în România, excelenţa sa Andreas von Mettenheim. Un 

excelent recital de pian a susţinut Dan Grigore, cu piese de Brahms, Schuman şi Schubert. 

A doua zi, pe 28 septembrie, ora 17,00, 2010, în cadrul Librăriei Humanitas Kretzulescu, a avut 

loc lansarea seriei de autor Herta Müller cu două romane: Leagănul respiraţiei şi Călătorie într-

un picior.  Au urmat autografele.

Herta Müller, scriitoare germană, originară din România, din satul Niţchidorf, născută la 17 

august, 1953, a traversat cu stoicism şi încrâncenări vremurile roşii, până când, în 1987, a emigrat 

în R.F.G. Publicase până atunci un volum de povestiri – Ţinuturile joase (1982 – debut) – şi 

romanul Omul este un mare fazan pe lume (1986). Celelalte proze şi eseuri au văzut lumina 

tiparului în limba germană, fără cenzură şi fisuri ideologice. De aici, răspunsurile directe, fără 

subtilităţi sau aluzii. Un cronicar al momentului scria despre tăietura stilistică a limbajului invitatei: 

Herta a fost tranşantă, nemiloasă şi convingătoare, dată fiind duritatea cu care a vorbit despre 

cultura română şi despre intelectualii din vremea comunismului.

Fiind vorba despre… o informaţie, nu ne îngăduim replici la răspunsurile formulate drastic de 

Herta Müller. Amintim doar zicala, aproape aforism, cu vitejii născuţi în urma războiului. Ce te faci 

însă că un bun prieten al ei o turna încrezător la Securitate între 1961-1968. El s-a numit Oskar 

Pastior, despre care scriitoarea Nora Iuga, la aflarea veştii, a rămas mută, crispată. Consolându-

se cumva, a spus într-un interviu: El trăia cu o frică dublă: aceea a minoritarului etnic, fiind de 

origine germană (n.n. când era în România) şi aceea a minoritarului sexual, fiind homosexual. 

Totuşi, această întâmplare foarte neplăcută nu-mi poate schimba părerea în niciun fel despre 

Oskar.

Iată cum (re)învie istoria… trecutului sau trecutul istoriei! 

Romanele Hertei Müller readuc în planul ştiinţei literaturii regândirea realismului, mai ales în 

plan teoretic, deoarece în planul scriiturii, reapare istoria, cu determinările ei, mai mult nefaste, 

decât faste, prin care politicul jubilează, iar socialul intră în umbră. Toate însă pot exista dacă 

talentul se manifestă activ, dinamic. Aş alinia, dar n-aş subscrie, unele romane ale Hertei Müller 

celebrei formule a lui André Malraux din La Condition humaine – 1933 (Premiul Goncourt).

Peste multe şi (in)explicabile întrebări puse literaturii cu Premiul Nobel, de la înfiinţarea lui din 

1901, până astăzi, una căreia i s-a oferit şi un răspuns, mai mult decât adecvat, prin Herta Müller, 

vizează experienţa proprie, catapultată în armonia eticului cu esteticul.

 a venit în România, în 2010. Luni, 27 septembrie, ora 18,30, la Ateneul Român din 







Stimate domnule Ilie Ilaşcu, 
ca politician care cunoaşteţi 
situaţia din cele două state 
r o m â n e ş t i ,  R e p u b l i c a  
Moldova şi România, cum 
ca rac te r i za ţ i  pe r i oada  
ultimilor douăzeci de ani vis-
a-vis de interesul comun?

Din  păcate ,  s i tua ţ ia  
relaţiilor politice dintre cele 

două state româneşti în ultimii ani nu a evoluat, aşa cum ne-am fi dorit, spre bine, aş spune, chiar, că 
atmosfera s-a înrăutăţit simţitor; în cel mai bun caz relaţiile au fost îngheţate. La nivel uman, al 
cetăţenilor simpli, au rămas la fel de calde şi prieteneşti… Înrăutăţirea relaţiilor dintre clasa politică 
de pe ambele maluri ale Prutului a fost cauzată, în mare parte, de calitatea structurii acestei clase, 
care, în mare parte, este alcătuită din vechea nomenclatură şi de mentalitatea pro rusă, şi de ce nu, 
procomunistă, înţesată de acele elemente, care au fost implantate de serviciile secrete ruse, şi care, 
la comandă, reacţionează aşa cum le dictează Moscova.

Republica Moldova, dar în mare parte şi Romania, chiar de face parte din UE, au rămas în sfera de 
influenţă a Moscovei… 

Clasa politică de la Bucureşti nu a dorit, şi nici astăzi nu doreşte apropierea (unirea) celor de pe 
două maluri ale Prutului. De cea de la Chişinau, nici nu mai vorbim… Totul a rămas doar la nivelul 
Declaraţiilor pompoase şi la băile de mulţime, efectul cărora dispar imediat după terminarea 
manifestaţiilor… 

Luni, 8 noiembrie 2010 s-a semnat Tratatul privind regimul de frontiere dintre Republica Moldova şi 
România, document semnat într-un context european. Care este importanţa semnării tratatului? 
Trebuia semnat un asemenea Tratat? 

În perioada dinaintea alegerilor, semnarea acestui document este doar o reclamă electorală şi o 
mişcare pentru cei naivi, cât şi pentru cei ce nu cunosc situaţia… S-a mai turnat un pic de gaz între 
actorii politici de la Chişinău, care şi aşa sunt dezbinaţi de mama lor… 

Duminică, 28 noiembrie 2010, se vor desfăşura alegerile parlamentare anticipate pentru Parlamentul 
Republicii Moldova. Este perioada campaniei electorale. Cum caracterizaţi această campanie?

O campanie, ca toate celelalte, neinteresantă, tristă, minciunoasă, cu o miză mare şi un efect 
mic… În danemarca moldoveană nu s-a schimbat nimic, pe primul loc este pusă, ca întodeauna, 
RÂNZA moldovenească… Nu cred că se va schimba ceva faţă de precedentele scrutine electorale, 
din simplul motiv că actorii politici sunt aceiaşi, – membrii fideli ai SISTEMULUI ticăloşit… 

Liderii AIE (Alianţa de Integrare Europeană) a celor patru partide (P.L., P.L.D.M., P.C., P.D.) din 
Republica Moldova acţionează suficient de uniţi pentru reuşita în alegeri? Ce vă place şi ce nu vă 
place la această campanie electorală?

Este o Alianţă dezordonată, ce-i uneşte pe mulţi, doar marimea ciolanului, şi nu interesul naţional. 
Analizând listele candidaţilor, observi în primele locuri eligibile, doar persoane fără şira spinării, mulţi 
suspecţi de colaboraţionism cu structurile vechi ale serviciilor secrete ruse. Chiar de câştigă 



alegerile aşa zisa Alianţă, pe teren, nu se va schimba nimic. Specialiştii în 
materie, cât şi patrioţii adevăraţi al acestor meleaguri, au fost ignoraţi cu 
desăvârşire! Aşa că, de câştigă Alianţa sau comuniştii, –  nu se va schimba 
nimic… Mergem şi de data aceasta după zicala românească: – Pleacă ai 
noştri, –  vin ai noştri, noi ramânem tot ca proştii… 

Unii vorbesc despre un compromis, un eventual acord între Alianţă şi Partidul 
Comunist. Ce părere aveţi în acest sens?

În Republica Moldova, luând în consideraţie calitatea candidaţilor incluşi pe 
listă, orice combinaţie e posibilă. Interesul naţional este lăsat, ca de obicei, pe 
ultimul loc, principalul în aceste aşa zise compromise, este accesul la putere 
cu orice preţ!

V-aţi gândit să vă implicaţi în politica Republicii Moldova? 
Eu întodeauna am fost implicat în politica moldovenească, chiar şi când 

deţineam funcţia de senator român, folosind orice ocazie, orice tribună 
(APCE, UE, OSCE), pentru a ridica problemele primordiale ale Basarabiei. 
Una din ele fiind ocuparea, în continuare, a unei părţi din Moldova, de către 

forţele militare ale Federaţiei Ruse; Instalarea prin forţa armelor şi susţinerea unui regim marionetă în 
raioanele de Est ale Republicii Moldova de către Federaţia Rusă.

În această campanie electorală am dorit să susţin şi să militez pentru promovarea unor forţe, cu adevarat 
naţionale şi patriotice pentru viitorul legislativ, prin exponenţii Partidului Liberal de la Chişinău. Dar, din 
start, mi s-a refuzat relaţia, şi am fost nevoit să mă retrag la Bucureşti. Din păcate, Domnul Mihai Ghimpu s-
a înconjurat, nu cu cele mai oneste persoane, ci de cele care cred eu, – sunt exponenţii SISTEMULUI 
ticăloşit infiltraţi de neprietenii Basarabiei… Prezenţa Moscovei la Chişinău e simţită peste tot, prin toate 
partidele şi partiduţele înfiinţate în grabă. Din păcate, România nu se simte că ar avea vreun interes 
naţional în zonă, prezenţa românilor este făcută cu persoane pro ruse şi antiromâne, şi venite chiar de la 
Bucureşti… O metomorfoză nouă în politica româneasca faţa de românii de peste Prut… 

Cine ar merita să devină preşedinte al Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 noiembrie 
2010, după părerea dumnavoastră?

Din stocul propus şi autopropus, – niciunul nu merită! Interesele lor nu sunt în concordanţă cu interesul 
naţional al basarabenilor. Mihai Ghimpu ar putea câte ceva să facă pentru populaţia Basarabiei, dar 
anturajul cu care s-a înconjurat, nu-i va permite… 

Dacă ne gândim la protestele tinerilor împotriva comuniştilor de la Chişinău şi la tragediile ce au avut loc în 
ziua de 07 aprilie 2009, vă întreb: s-au luat măsuri împotriva celor vinovaţi, care au lovit în protestatari şi care 
au distrus instituţii de stat? De unde proveneau acei tineri atacatori şi cine i-au instigat la acele grozăvii?

În acele zile mă aflam la Chişinău, între mulţimea din stradă, şi am văzut cu ochii mei ce s-a petrecut. O 
revoltă spontană a tinerilor ce protestau faţă de falsificarea alegerilor. Comuniştii, cu ajutorul serviciilor 
fidele, au transformat-o, prin provocare, într-un haos periculos, care până la urmă a ieşit de sub control. Nu 
doresc să fac aprecieri, las să o facă ancheta, care este în derulare… 
Până ce nu a fost numit niciun vinovat şi nu a fost pedepsit nimeni. 

Libertatea de expresie se respectă în Republica Moldova?
Se respectă în linii generale. Problema forte este implicarea finanţării 

în massmedia de către structurile cointeresate în a promova o imagine 
sau alta, şi cel mai periculos şi imoral este ACCEPTAREA, de către 
majoritatea reprezentanţilor presei, a acestei plăţi, –  de a scrie la 
comandă!

Cât de important este votul pensionarilor?
În Republica Moldova votul pensionarilor este primordial, fiindcă 

structura populaţiei e alcatuită în proporţie de 40% din această 
categorie. Peste un milion de tineri sunt plecaţi la mucă peste hotare, 
din cei patru milioane pe care îi are Moldova. Apoi, pensionarii sunt cei 
mai activi alegători, participând la scrutine în proporţie de 85-90%. 
Totodată, ei sunt şi cei mai conservatori alegători, ferindu-se de tot ce-i 
nou, modern, – fiind educaţi în spiritul comunist!



Ce părere aveţi despre reluarea transmiterii TVR1 pe teritoriul 
Republicii Moldova, care a fost sistată la sfârşitul lunii septembrie 
2007?

E o hotărâre foarte bună pentru basarabeni, care erau lipsiţi de 
un post în limba română. Problema este că, cei ce au luat 
frecvenţa retransmiterii TVR1, acum, în ajun de alegeri, apar ca 
salvatorii acestui post. De fapt, e aceeaşi persoană care a 
desfiinţat transmisia, iar acum a acceptat retrasmiterea TVR1 
pe frecvenţa ce-i aparţine, – Vlad Plahotniuc! Şi de aceea are, 
nu ştiu cum, un iz neplăcut la populaţie, întrebându-se, dar de 
ce l-a închis, ca să-l deschidă după trei ani? Să pară un salvator, 
ca alegătorii să-l aleagă deputat (locul 2 în lista PDM)?

Dacă avem în vedere situaţia politică din anul 2001, e posibil ca istoria alegerilor anticipate să se repete în 
2010?

Tot ce e posibil. Din păcate, partidele ce fac parte din Alianţă nu au propus alegatorilor nimic nou, de a 
combate programul PCRM. Aflându-se la guvernare timp de un an, Alianţa şi-a cam şifonat imaginea, 
fiindcă sărăcia lucie a majorităţii populaţiei din republica Moldova nu s-a ameliorat, ci dimpotrivă, s-a 
agravat. Clanurile mafiote se simt – bine mersi – în apele tulburi a-i puterii actuale. Din păcate, alte 
alternative de preluare a puterii în Basarabia nu sunt, înafară de comunişti şi trântorii din Alianţă. Dar cred 
că moldovenii îşi merită soarta… poziţia aflării cu fundul în două bărci şi de a suge de la doua ţâţe, îşi fac 
efectele… 

Aveţi un mesaj de transmis, pe această cale, pentru basarabenii de pretutindeni, vis-a-vis de desfăşurarea 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010?
Toţi la VOT! Indiferent unde vă aflaţi. Nu vă fie lene şi scârbă de câţiva bani de a vă deplasa duminică, 28 
noiembrie, la cea mai apropiată secţie de votare, fiindcă, cei pe care i-aţi lăsat acasă nu au cum să facă faţă 
invaziei comuniste. Aveţi câteva partide pe care le puteţi vota şi care au şanse reale de a accede în 
Parlament: în primul rând Partidul Liberal şi PDL, lui Filat. Nu Vă daţi amăgiţi de PDM a lui Lupu, ei sunt primii 
care se vor coaliza după alegeri cu comuniştii… Lupu nu este EUROPEAN şi DEMOCRATIC, este şovin şi 
pro rus, de unde ni se trag de mai bine de 70 de ani toate ponoasele! NU VOTAŢI COMUNIŞTII!
Despre relaţia actuală dintre Republica Moldova şi autointitulata Transnistrie referitor la situaţia politică 
dinaintea alegerilor parlamentare anticipate, ce ne puteţi spune?

Nu este nicio relaţie dintre autorităţile republicii Moldova şi marionetele ruse de la Tiraspol. Nu există nicio 
Transnistrie, pe care o catologhează toţi ziariştii, –  există raioanele de Est ale Republicii Moldova ocupate 
de către forţele militare regulate ale Federaţiei Ruse cu scopul de a menţine acest fost teritoriu al URSS în 
sfera de influenţă a Moscovei şi de a nu-i permite integrarea în spaţiul Vest European şi reunificarea cu 
Patria Mamă, – România. În rest sunt doar aparenţe, Smirnov face doar ce-i spune Moscova, deci şi 
iniţierea tratativelor de reglementare a aşa zisului diferendum Transnistrean se poate duce doar, şi numai, 
cu autoritaţile centrale ele Federaţiei Ruse sub garanţia SUA, României şi a statelor UE.

Având în vedere că în ultimul an, autorităţile moldovene au luat măsuri pentru a debloca procesul de 
soluţionare a conflictului „transnistrean”, obţinând anumite rezultate, inclusiv reuniuni periodice între 
reprezentanţi politici de la Chişinău şi Tiraspol, întâlniri 
dintre Filat şi Smirnov, semnarea Tratatului de frontieră 
între Republica Moldova şi România, adoptarea unor 
decizii care facilitează activitatea agenţilor economici din 
Transnistria de către Guvernul Republicii Moldova, 
credeţi că se va ajunge la o rezolvare a conflictului în 
formatul „5 + 2” (Chişinău, Tiraspol, OSCE – Organizaţia 
pentru Cooperare şi Securitate în Europa, Ucraina, Rusia 
+ UE + SUA) cu ocazia Summit-ului ce va urma?

Republica Moldova NU a obţinut în ultimii ani nici un 
anumit rezultat. Au fost doar nişte mimări de a obţine 
ceva, mai mult capital politic şi electoral. Întâlnirile la 
meciurile de fotbal au fost doar meciuri de fotbal şi mai 
mult nimic. Aşa zisele autorităţi transnistrene sunt 



marionete instalate de Federaţia Rusă, ele 
aflându-se în Republica Moldova în 
MISIUNE DE LUPTĂ. Toţi sunt cetăţeni ai 
Federaţiei Ruse şi angajaţi ai structurilor de 
Forţă ruseşti. Reglamentarea consecinţelor 
războiului moldo-rus de la Nistru din anii 
1991-1992 se poate efectua doar prin: – 
retragerea necondiţionată a tuturor unitaţilor 
militare de ocupaţie ruseşti de pe teritoriul 
Republicii Moldova, sub garanţia SUA, 
României, Ukrainei şi UE!

Formatul „5+2” nu mai este viabil, din 
simplul motiv că Republica Moldova a dus un 
razboi cu Federaţia Rusă şi nu cu o entitate 
teritorială nerecunoscută de nimeni, cum se 
doreşte de unii, de a prezenta Transnistria. 
La masa tratativelor pot sta doar părţile 
luptatoare în razboiul moldo-rus: Moldova şi 
Rusia, sub garanţia SUA, României, 

Ukrainei şi a UE. Partea transnistreană nu are ce căuta la masa tratativelor din simplul motiv că nu există, 
nu e recunoscută de nimeni, chiar nici de Rusia. Eu, în 1992, ştiu cu cine am luptat, – cu Forţele militare 
regulate ale Federaţiei Ruse. Că Federaţia Rusă a mai cooptat la aceste lupte sângeroase şi a mai format 
nişte unităţi paramilitare de cazaci, puşcariaşi şi trădători locali, – o priveşte… Dacă Federaţia Rusă este 
impusă de Comunitatea internaţională să părăsească teritoriul ocupat din Republica Moldova, asa zisul 
conflict se rezolva într-o ZI!

Dacă ţinem cont de angajamentele asumate de Rusia la Summit-ul OSCE de la Istanbul în 1999, precum că 
îşi va retrage complet trupele şi muniţiile ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, putem să fim optimişti?

A crede Federaţia Rusă pe cuvânt, şi în toate promisiunile ce le-a dat în acest caz, este sa fii naiv şi să nu 
te respecţi pe tine insuţi! RUSIA, NICIODATĂ, DE BUNĂ VOIE, NU VA PLECA DIN TERITORIILE 
OCUPATE ALE REPUBLICII MOLDOVA. Repet, de bună voie. Rusia trebuie impusă de comunitatea 
internaţională să elibereze teritoriile ocupate ale Republicii 
Moldova, stat independent şi suveran recunoscut de întreaga 
comunitate internaţională, inclusiv de Federaţia Rusă. Şi mai este o 
a doua alternativă de eliberare a teritoriilor ocupate, – prin forţă 
militară, cu ajutorul comunitaţii internaţionale. Aşa cum o face, când 
este nevoie, şi Statul Israel… fără a se intimida de reacţia unora… 

Pentru împrospătarea memoriei cititorilor, vă rog, vorbiţi-ne despre 
începuturile revoluţionare din Basarabia; de ideea fondării „Mişcării 
de Eliberare Naţională din Basarabia”.

Despre „Mişcarea de Eliberare Naţională din Basarabia” s-a scris 
mult şi controversat. Eu m-am inclus de la începuturi în Mişcare, din 
anul 1988, când locuiam la Tiraspol. Din cei peste 200 mii de locuitori 
ai Tiraspolului, 35 de mii erau de etnie română (moldoveană) – 17%, 
şi care, nu aveau nicio şcoală, nicio grădiniţă în limba română.Toate 
cele 19 şcoli din Tiraspol erau cu predare în limba rusă. De aici a şi 
pornit… 

Aţi fost Preşedinte al Frontului Popular din Moldova (FPM) – Filiala 
Tiraspol, ce ne puteţi spune despre acea perioadă?

A fost o perioadă grea, cu jertfe de neuitat, dar cu mari speranţe 
pentru copiii noştri şi pentru un viitor mai bun. Filiala Tiraspol a FPM 
şi-a început activitatea în primavara anului 1989, ajungând până la 
peste 5000 de membri activi. După 1990, odată cu formarea asa zisei RMN (Transnistria), s-a început o 
luptă fără cruţare împotriva noastră. Au început să dispară, fară urmă, mulţi din membrii noştri activi… La 



sfârşitul lui 1991 au început şi luptele de gherilă între noi (cei care susţineam structurile statale ale 
Republicii Moldova, – poliţia, procuratura, executivul, băncile şi alte structuri) şi structurile paramilitare 
formate de Federaţia Rusă la Bazele sale ale Armatei a 14-a. Fiind un fost ofiţer al fostei Armate Sovietice, 
m-am inclus trup şi suflet în lupta armată pentru Eliberarea Naţională şi Integritatea tânărului stat Republica 
Moldova.

Aţi participat la luptele armate de la Nistru, din 1992. Cum a început acel război? Cine l-a declanşat şi care a 
fost cauza?

Razboiul moldo-rus de la Nistru a început cu mult timp înainte de faza lui fierbinte (2 martie 1992), zi în 
care Republica Moldova este primită oficial ca membră ONU. Federaţia Rusă, anticipând desprinderea 
Republicii Moldova de imperiul rusesc şi integrarea ei în familia democratică Europeană şi de ce nu, – în 
Uniunea Europeană.

Unirea ei cu Patria Mamă România, a încercat în fel şi chip să zădărnicească eforturile noastre. Şi, 
utilizînd tot arsenalul său propogandistic, a recurs la ultima sa variantă, – atacarea prin agresiune militară a 
tânărului stat, Republica Moldova, cu scopul de a-l menţine în sfera sa de influenţă strategică şi folosirea 
teritoriului ei în scopuri geostrategice îndreptate împotriva comunitaţii Europene. Printr-o provocare la 
Dubasari, pe malul Nistrului, în noaptea de 2 martie 1992, unitaţile paramilitare secioniste, ajutate de 
unitaţile militare regulate ale Armatei a 14-a, au atacat Secţia de poliţie Dubăsari, omorând şi rănind mai 
mulţi coloboratori, restul coloboratorilor transportându-i la Tiraspol, unde i-au făcut prizonieri, acaparându-
le arsenalul de arme şi muniţie… Restul a mers ca după un scenariu trist… 

Aţi fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol timp de 9 ani de zile; N-am să uit acea imagine şocantă, a 
grupului „Ilaşcu”, ce eraţi aduşi într-o cuşcă din plasă de metal în sala de judecată, imagine care a făcut 
ocolul lumii prin toate televiziunile. Cum aţi rezistat şi cum s-a reuşit eliberarea?

La ora 4:30 dimineaţa, 2 iunie 1992, în toiul razboiului moldo-rus de la Nistru, prin trădare, am fost arestat 
de către serviciile secrete speciale ruse (GRU) şi cele ale aşa zise Transnistrene (MGB) şi încarcerat în 
subsolul Comenduirii militare al Armatei a 14-a, Direcţia GRU.Trădarea a venit de la Chişinau din structurile 
de forţă ale Republicii Moldova, fidele încă Federaţiei Ruse. Nu-mi place să vorbesc despre mine. Au trecut 
9 ani de detenţie în cameră, de unul singur, condamnat la moarte. În zorii zilei de 5 mai 2001 am fost scos 
din celulă, personal de către aşa zisul Ministru al Securitaţii Transnistrene, generalul Vadim Antiufeev, şi 
transferat sub excortă la Chişinău, apoi predat serviciilor secrete moldoveneşti, după care, celor 
româneşti. Am fost transferat, nu eliberat, cum s-a speculat în presă, aşa zisa sentinţă de condamnare la 
moarte rămânând în vigoare pe teritoriul ocupat de ruşi până în prezent. La transferul meu au depus eforturi 
structurile Europene, care au făcut presiuni asupra Rusiei, ultima ordonându-le celora de la Tiraspol, să mă 
predea României via Chişinau… 

Cu ce s-a făcut „vinovat” grupul „Ilaşcu” în acel 
război de apărare a Patriei?

Pentru că mi-am iubit prea mult Patria şi la 
vreme de război, fiind mobilizat, cu arma în mână 
am apărat-o de agresorii ruşi, mulţi din ei 
rămânând, pe vecie, pe meleagurile noastre 
dragi, pe care ei nu le-au iubit… 

A urmat activitatea de politician, senator în 
Parlamentul României. Ce rezultate – demne de 
menţionat, aveţi din acea perioadă?

Chiar de eram senator român, activitatea mea 
de politician a ţinut mai mult de problemele 
Basarabiei, încă ocupată de ruşi.

Aţi locuit la Tiraspol înainte de conflict. Ce activitate 
profesională aveaţi atunci?

La Tiraspol locuiam legal de vreo 10 ani şi 
lucram într-un Institut de cercetări ştiinţifice în domeniul legumiculturii ca economist sef, mai având în 
subordine şi 9 gospodării agricole de producţie a seminţelor de legume pentru întreaga URSS. 

V-aţi gâdit să scrieţi o carte despre evenimentele trăite în raioanele de Est ale Republicii Moldova, şi nu 
numai?



Nu. Unele din activităţile mele, mai ales pe timp de razboi, nu se 
încadrează după subiect în paginile cărţilor, a publicului larg.

Ce pasiuni aveţi?
Călătorii, filme, natura, fotografia, istorie, politică… Iubesc 

singuratatea… 
Aveţi un vis pe care-l doriţi să se îndeplinească? 

Nu cred în vise. Sunt pragmatic. A dori, – nu e periculos, spunea 
cineva… 

Ce ne puteţi spune despre familie?
Sunt căsătorit cu soţia Nina de 35 de ani. Avem doua fete: 

Tatiana (1980) şi Olga (1984). Locuim la Bucureşti, dar sunt 
foarte des şi la Chişinau. În Basarabia mi-au mai rămas două 

surori şi un frate. Prieteni am mai puţini, duşmani, –  cred că îndeajuns şi peste… 
În august 2010, Preşedintele interimar al Republicii Moldova, domnul Mihai Ghimpu a semnat Decretul de 
acordare al Ordinul Republicii, membrilor grupului „Ilaşcu”, pentru meritele şi sacrificiile făcute acum 18 ani 
în urmă. Cum aţi primit acest merit şi care au fost ecourile naţionale şi internaţionale?

Rece. Au trecut de la evenimentele sângeroase totuşi 18 ani. Salut lucrurile care se fac la timp… Reacţiile 
au fost diferite, de la mulţumiri la invinuiri de terorism, nimicire a ostaşilor ruşi şi multe altele. Cei din alte 
parţi nu s-au amestecat, ca de obicei, când vine vorba de a lua o poziţie unde e implicată şi Rusia… mai cu 
fundul la gard.

Dacă v-ar solicita liderii politici din Republica Moldova pentru a vă implica în bunul mers al ţării, aţi accepta?
Bineînţeles. Dar nu cred că o vor face vreodată… se tem de ruşi, de vecini, de umbra lor… 

Vă mulţumesc pentru acest dialog!
Lucreţia Berzintu
Israel, 21 noiembrie 2010

Date Biografice:
· Ilie Ilaşcu s-a născut la 30 iulie 1952, Taxobeni, raionul Făleşti, Republica Moldova;
· Este un politician român;
· Deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două Legislaturi (1994 – 1998) şi (1998 – 2000);
· Senator în Parlamentul României (2000 – 2004) şi (2004 – 2008);
· În perioada 2001 – 2008 a fost membru titular al Adunării Parlamentare al Consiliului Europei din partea 

delegaţiei României;
· Este unul din fondatorii Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia (1988 – 1992);
· Preşedinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol (1989 – 1992, an când a fost lichidată de 

forţele separatiste);
· Participant la luptele armate de la Nistru (1992) în războiul moldo-rus pentru 

Independenţa Moldovei, în calitate de comandant al unor trupe militare cu 
destinaţie speciale ale Ministerului Securităţii Naţionale din Republica 
Moldova;

· Fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol (1992 – 2001, condamnat la 
moarte (1993) de către o instanţă neconstituţională subordonată politic 
Moscovei;

· Sub presiunile efectuate de comunitatea internaţională şi îndeosebi APCE 
şi UE, Ilie Ilaşcu la 05 mai 2001 este transferat la Chişinău şi predat 
serviciilor secrete ale Republicii Moldova şi României;

· Multe din activităţile sale politice de la Tiraspol şi îndeosebi activitatea sa în 
perioada de război, nu se cunosc;

· Din surse militare ruseşti se cunoaşte că Ilie Ilaşcu şi unitatea sa specială 
luptând în spatele frontulu au adus mari pierderi Armatei a 14-a ruseşti şi 
bandelor de cazaci veniţi să lupte în Transnistria.



M-am răcorit şi am ieşit în grabă din baie. În 
faţa oglinzii, Olesya parcă privea dincolo de ea. 
Totuşi, aveam impresia că mă aşteaptă. M-am 
apropiat şi am luat-o în braţe. Ne uitam unul la 
altul în luciul argintiu. Pentru prima dată mi s-a 
părut că îmi seamănă. I-am sărutat părul în timp 
ce i-am prins în podul palmei sânişorul din 
dreptul inimii. Nu s-a opus. 

– Îi vrei? 
– Mă ameţeşti, nu ştiu ce să zic?! Parcă te 

cunosc de când lumea şi totuşi,… enigmă. 
– Ştii că mi-e foame?
– Şi mie! Vai de capul meu, am uitat… A sunat 

Yanina.
– Dacă aude c-am fost în braţele tale… 
– Gelozie?
– A, nuu… 
 – Atunci? – am întrebat eu tulburat.
– Mi-a fost… Cum să spun?
– Iubită?
– E, şi cu tine, iubită? Ţi-e gândul doar la 

prostii? 
– Atunci?
–… Un fel de soră mai mare şi cu mintea la 

purtător. Eu, una veşnic mai visătoare. Nu ţi-a 
zis: vezi că ameţita aia… ? Da, dar din cauza ei 
am pierdut avionul, că nu mi-a potrivit şi mie 
ceasul… 

– Ea?
– Păi, altcineva cine?
– Mda! O fi şi cum zici tu… Ţi-a trimis nişte bani 

printr-o agenţie, Western Union… Cred că au şi 
ajuns.

– Vezi, îşi spală păcatele… Mă gândeam eu că 
nu mă lasă ea tocmai pe-aici, în Vestul ăsta 
sălbatic!

– Sălbatic? 
– Sălbatic sau nu… Depinde de perspectivă.
– Perspectivă şi interpretare, ascultă-mă pe 

mine! 
– O să te ascult, ce să fac? Mai am de ales? 

Sau, gata, vrei să şi scapi de mine?
– Eşti rea! Poate tu… Ţi s-o fi făcut dor de 

rusoaică?

– Mă, ia vezi! E şi ea rusoaică, 
aşa cum sunt eu evreică. Bunicul 
ei, cică ar fi fost un lipovean de pe 
la voi din Deltă. S-ar fi încurcat cu 
una de pe lângă Odessa, înaintea Primului 
Război Mondial. Aia o fi fost… Nici ea nu ştia ce-
a fost. Cert e că taică-său e o un fel de corcitură 
mondială, iar maică-sa o persană de prin 
deşerturile Orientului. Al doilea război mondial i-
a aruncat pe unul în braţele celuilalt, sub 
dărâmăturile oraşului. Nişte bieţi copii! Dar, vezi, 
s-au ţinut minte… Războiul s-a sfârşit… Că toate 
se sfârşesc… Iar ei, într-o zi… Sau vreo 
noapte,… doar Dumnezeu ştie… Oricum târziu, 
când vremurile s-au mai îndreptat, au făcut-o pe 
ea. Apoi, s-au luat. Adică, domnule profesor, 
oameni responsabili, vreau să zic. Nu aşa, 
nişte… fluieră vânt.

– Fute vânt, se zice. Oricum, interesant! 
Amestec de timp, de istorie… La un adică, ce 
importanţă are de unde vii? Om să fii! Dar OM!… 
Şi unde Dumnezeu ai cunoscut-o?

– La şcoală, la Kiev! Am făcut acolo, liceul, apoi 
facultatea… Ani de zile, împreună. Când crăpau 
pietrele de frig, ne înghesuiam sub acelaşi 
aşternut. Mă lua în braţe, îmi băga mâna la 
sânişori sau… 

– Sau la păsărică, între picioare… 
– De unde ştii? Ţi-a spus ea?
– Nu, mă gândeam şi eu unde aş fi pus-o eu… 
– De ce să nu fiu sinceră, îmi plăcea. 

Adormeam ca puiul sub cloşcă! Când am crescut 
mare, n-am mai lăsat-o. Îmi era ruşine. În plus… 

– O luai razna, te excita… Spune că nu am 
dreptate? 

– Of, iar ţi-e gândul la prostii? Domnule 
profesor!… Tu n-ai văzut c-am fost virgină până 
mai adineauri?… 

– Mda! Şi ce e cu asta?
– Am aşteptat o viaţă să te găsesc pe tine. Să 

mă ai fecioară… Făt-Frumos! Mă, Făt-Frumos 
din dud!… Că-mi vine să te mănânc!

– Nu! Ascultă-mă, Făt-Frumos din dudă! E, 



vezi? E altceva!… Şi Pupăza din tei! O mai mare 
potrivire, nici că ar exista! 

– Hai, că-i bună!… 
* * *

Am râs ca doi copii nepedepsiţi după cine mai ştie 
ce prostie făcută. De altfel, dincolo de chicotelile 
noastre, fără să vrem, dădusem un anume sens 
vieţii. Abia de acolo un alt timp, un nou început şi un 
oarecare sens în frământările de tot felul. „… Apoi, s-
au luat. Adică, domnule profesor, oameni 
responsabili, vreau să zic. Nu aşa, nişte…” – mi-am 
amintit şi, pentru o clipă, m-am chircit cumva în 
mine, de teama unor întrebări jug căzute, parcă, 
atunci pe gâtul meu şi fără să vreau, pentru prima 
dată, m-am gândit la plecarea din Lyon, ca la un fel 
de izgonire a celor doi din rai. 

– Adam şi Eva au rămas totuşi împreună şi după 
aceea… Cu siguranţă că altfel nu am fi noi – mi-am 
zis, doar pentru mine, abătut cu gandul pus parcă pe 
poteca ce ar fi trebuit să o bat între Craiova şi 
Cernăuţi. Ce-i drept, cam nedrept! Şi unde mai pui 
că… Hai, domnule, ce dracu, parcă ai fi bolnav! 
Gânduri de-aiurea… De-aiurea? Dumnezeu 
potriveşte veşnic boul cu beleaua, dar acum parcă 
prea de-aiurea!… 

– Hei! Domnule profesor, aici sunt! Unde ţi-e 
mintea, omule? Mai stăm azi, şi mâine, gata, fiecare 
la casa lui.

– Mda! Ce-i drept cam aşa e.
– Ce-ai zis? Măă!… Şi dacă râmân cu tine în 

România? Uite aşa ca să aduc un gram din 
Bucovina de dincolo, la cea de dincoace. Gramul ăla 
fiind eu. 

– Mai bine am mânca ceva, iar după aceea… o să 
vezi ce mai Bucovină o să iasă. Una a noastră! Nu?

– Eee!… 
 * * *

– Una a noastră? – m-am întrebat iarăşi, în gând, 
în clipa următoare. Dacă Oly o rămas deja gravidă? 
Nu, nu e de glumă! Dar… În definitiv poate face un 
avort, nu? Sau poate o fi luat deja contacepţionale, 
că doar e un om educat?… Mă gândesc şi eu!… Una 
e plăcerea şi alta e… E ce? În definitiv, cam nimic nu 
e ce e!… Dar dacă, de exemplu e… Adică, o să fie… 
Şi n-o să poată pentru că, iar e, adică, ceva e. 
Complicată chestiune! Oarecum speriat, am privit, 
pentru a nu ştiu câta oară, pe fereastră deasupra 
oraşului, departe, până la primele clădiri ce îmi 
stăteau în calea privirilor. Orizontul mi s-a părut 
sfâşiat. Cerul curgea franjuri, un fel de zdrenţe din 
care făcea baba Floarea, iarna, în războiul de ţesut, 

preşuri. Instinctiv, m-am uitat în podul palmei drepte. 
Am zărit, acolo, aprinsă, lampa de luminat cu petrol. 
Pâlpâia! Sticla, uşor afumată. În stânga, dâra ei de 
lumină curgea pe linia vieţii spre vitorul, atunci, clipă 
amalgam, în prezentul vârtej. M-am cutremurat. 
Pentru prima dată m-am temut, în acelaşi timp, şi de 
viaţă şi de moarte. Îmi părea că greşisem şi mie, şi 
lumii, şi lui Dumnezeu. Dacă mi-ar fi stat la 
îndemână Olesya, hanger cu care să mă sinucid, m-
aş fi sinucis. Atunci, abia atunci, trupul e, lamă de 
cuţit înfipt, ar fi simţit sufletul meu, clocot, gata de 
sterilizat păcatul. Adică să-l facă pur. Mai pur decât 
purul din primordii prin care să se poată vedea, ca 
într-o oglindă rotitoare, când începutul, când 
sfârşitul şi dinainte a toate, Dumnezeul mulţumit. 
Mda! Dumnezeu mulţumit? – m-am întrebat năuc, 
căutând, cumva, cu gândul prin paginile Bibliei. Nu, 
nu cred! Ce-i drept, nici omul, sfânt! Sfânt?! E, mă 
rog, decât un Adam bleg, lângă o aşa Evă, mai bine 
nu raiului. Aci, în felul ăsta de a fi, te mai mişti 
încoace şi încolo, mai guşti dintr-un suflet… Dacă 
vezi că nu ţi-a ieşit, „Doamne, mai naşte-mă odată!” 
Te rogi! Poate, poate! Mai ştii? Te naşti, mori şi iar te 
naşti, într-un cuvânt, vezi lumea. E altceva decât să 
te fi născut suflet deja îngropat!

– Hei! Domnule profesor, aici sunt! Unde ţi-e 
mintea? Măă, iubeşte-mă şi tu, că de-aia a lăsat 
Dumnezeu iubirea!

– Ce-ai zis? – am tresărit eu.
– Au, au, au! Doamne, cu cine m-ai încurcat!
– Mda! Ai şi tu dreptate! Dar dacă mi-ai luat 

minţile?… Mi-a trecut prin cap de mult la asta, acum 
însă, clar: dacă n-aţi fi voi, femeile, oricând în stare 
să ne faceţi inima cârpă de şters până şi tuciul de 
mâmăligă, noi, bărbaţii,… îngeri. 

– Fără puţă, fără… Îîî!! Nu v-ar sta bine… 
– Cum? – am sărit eu ca ars.
– Cum ai auzit. Un fel de entităţi, buni la nimic! Ai 

văzut tu vreun înger cu… Nici dintr-aia, nici din 
cealaltă… Ăştia nu au nici măcar gen dar păi… Şi ei, 
acolo, o socoteală, vorba bunicii mele. Măcar aşa, 
de ochii lumii, şi tot ar fi ceva… Păi, domnule 
profesor, Eva ar fi murit de plictiseală, iar eu, asta de 
acum, de nerăbdare… Că mare răbdare am avut! Iar 
după atâta răbdare, tu te uiţi la mine, ca raţa la 
bariera pusă, în loc să mă pupi şi tu să… Of, of, of! 
Auzi, ştii ce? Hai să mâncăm!… Şi-om mai vedea!… 



Când Dumnezeu e scos din lume, omul devine bestie. Bestie şi slugă. Sau invers. Oricum, absurd. Se 
poate vorbi şi de un absurd absolut? Citiţi! 

Nu a mai trecut mult timp şi au venit iar de la raion cei trei cu o dubă. Nici nu au intrat bine la primar şi, fără 
ocolişuri, au întrebat:

– Să auzim, tovarăşe! Ce ai făcut din tot ce-am zis?
– Păi întâi… să trăiţi şi bine-aţi venit pe la noi, domnilor… domnilor, tovarăşi! – a încercat primarul să fie 

primitor, chiar dacă valuri de căldură l-au sufocat şi năduşeala nu se mai oprea de pe frunte.
– Ceva… s-a făcut şi se mai face. Cum să zic?! Am adunat satul şi-am dat vestea.
– Lasă palavrele! Fapte concrete vrem! Câţi s-au înscris, câţi nu vor să se înscrie?
– Păi de înscris, numai trei! Unul sunt eu! Ceilalţi doi… nu mai vor. I-am băgat la beci.
– Auzi, Pandele, te văietai de clientelă? Îţi era că pleci cu duba goală. Umflă-i, ce mai stai! – au vorbit între ei 

cei veniţi.
Prost, chiar foarte prost! – s-au arătat, dezamăgiţi, activiştii.
– Ce să facem, tovarăşe? Dacă ne daţi o mână de ajutor… – a început, linguşitor, primarul. Hârtiile sunt 

făcute, numai să…, să pună degetul, dar, ai dracu, nu vor!
– Or să prea vrea! Ursul nu joacă de bună voie! Asta ai uitat?
Şeful a făcut câţiva paşi prin încăpere, gânditor, apoi a strigat la jandarm:
– Ordin, tovarăşe şef!
– Ia primele zece case şi adu aici din fiecare casă câte un om! Să văd ce-au de zis, zice-le-ar popa la cap! 

Tu pune într-un lighean apă caldă şi leşie! – a dat dispoziţie primarului. Rubleo, tu scoate trusa să avem totul 
la îndemână! – i-a ordonat şi unuia din colaboratori.

Între timp, miliţienii îşi făcuseră datoria şi aduseseră oamenii.
Tristeţea şi întunericul, perdelele învechite, duşumeaua jilavă înjghebau încăperea tristă ce aştepta 

sărmanii oameni. Aburii, deasupra ligheanului, împrăştiau o putoare greu de suportat. Uşa s-a deschis. 
Primul în încăpere a fost Leancă. Un bătrân cocoşat, cu haine zdrenţuite, numai petice, cu opinci şi obiele 
ponosite. Ochii lui împăienjeniţi, sub sprâncenele stufoase, căutau înspăimântaţi un loc de scăpare.

– Cum te cheamă, bă tăgârţă? – s-a răstit tovarăşul la el, şi, în scârbă, a scuipat într-un colţ, după uşă.
– A? – abia a putut zice Leancă, aplecând urechea.
– Ăsta om e, sau corcitură de măgar cu catâr?! Văd că, în loc să vorbească, mârâie, hârâie, dracu să-l ia!
– Nu prea aude, şefule! – i-a răspuns Cercelaru. Pandele a ţipat către Leancă încât au auzit şi cei ce erau 

afară, apoi i-a repezit şi o cizmă în c… 
– Cum te cheamă?
– Leancă! – a răspuns, şi, săracul, de frică, a scăpat o b… 
– Leancă şi mai cum?
– Leancă ş-atât! Dumnezeu să mă ierte!
– Pământ ai?
– N-am! Dumnealui ştie! Sunt sărac, domnule!
– Minţi, hodorogul dracu ce eşti! Din ce trăieşti? Mănânci coji de copac?
– Mămăligă, de pe unde apuc şi eu, Doamne, iartă-mă!
– Care va să zică, milog? l-a repezit Rublea şi i-a înmuiat degetul în cerneală, apoi l-a pus pe hârtie.
– Ieşi, neghiobul dracului!
Rublea a rânjit de parcă ar fi făcut cine ştie ce ispravă, apoi, îngâmfat, a cerut jandarmului să intre 

următorul. Al doilea a fost Gogu lui Guiţ. Abia a putut să intre. Era înţepenit pe o parte, de la mijloc în sus, cu 
cap cu tot.

– Aoleo…, şefu'…, aici a tunat şi i-a adunat! Numai unul şi unul vezi! – s-a văicărit Rublea în timp ce a făcut 
câţiva paşi spre Gogu.

– Stai, bă, drept în faţa tovarăşului şi scoate căciula din cap, nesimţitule!
– Eu aş sta, dar nu prea pot. Vezi dumneata?! M-a prins iarna fără lemne de foc!

fragment din romanul Pe apa sâmbetei



– Furi, ai?! Hoţ, deci! Furi de la stat!
– Ba să-mi fie cu iertare! Am luat din salcâmii mei de pe coastă! Am acolo un pâlc de pădurice!
– Ai, după cum spui?! Ei, bine, n-o să mai ai! O înscrii la colectiv!
– Uite ce, domnule, cu colectivizarea asta: m-am gândit şi răzgândit! Eu n-am ce face cu ea! Nu-mi trebuie! 

Cine vrea e treaba lui, eu… 
– Uită-te, al dracu! Auzi, gândeşte! Pandele, fă-i un pic clăbuci la cap, să-l mai limpezim! N-auzi?! I s-a pus 

funingine pe creier de-atâta gândire!
Rublea l-a luat de după ceafă şi l-a înmuiat cu capul în lighean. Pandele i-a îmbârligat părul. Când a 

încercat Gogu să se ridice, şeful i-a aruncat o mână cu sare în ochi. De usturimi, a început să geamă. Nu l-a 
ascultat însă nimeni. Între timp, Pandele îi mânjise cu o pană de gâscă muiată în cerneală, vârful nasului, şi-i 
lipise de el hârtia de înscriere.

– Şi mai ziceţi că nu vrea?! Vedeţi cum pune singur degetul?
Când s-a dezmeticit Gogu şi a vrut să-şi aranjeze părul, i-au dat o ţesală de vaci.
– Ieşi, nespălatule!
– Eşti mare, domnule! Deşteaptă treabă cu spălatul şi cu sarea! Asta nu mi-ar fi trecut prin cap! – i-a lăudat 

Cercelaru pe mai marii lui, însărcinaţi cu colectivizarea.
Lui Guiţ i-au dat lacrimile de usturimi. Cei din curte însă, când l-au văzut albăstrit, l-au luat în râs:
– Unde ai băgat, maică, nasul?
– În cur la ăştia! La dracu! Staţi că vedeţi voi când vă vine rândul!
– Următorul! – a strigat jandarmul.
Din cei ce stăteau afară nu mai îndrăznea să intre niciunul. Se îmbrânceau unul pe altul. Până la urmă, au 

înghesuit pe uşă o biată bătrână.
– Numele, femeie?!
– Ce e ăla? N-am nimic! – le-a răspuns femeia.
– Cum te cheamă, maică? – a urlat Pandele, cel mai priceput în chestiunile cu urlatul şi iar s-a plâns şefului:
– Auzi, tovarăşe, ăştia toţi sunt loviţi cu leuca! Nu mai e unul de Doamne-ajută!
– Aaa… ! Bată-vă să vă bată! Ce să fac, mamă? De unde să ştiu eu ce vreţi?
– Lasă cleanţa şi răspunde!
– Stanca, Stanca lui Ciupag, mamă! Ăla de-i tremură capul din gât! Îl ştie dumnealui, dom' primar.
– Zii, câte oi, capre, vaci, pământ şi alte alea ai pe acasă?
– Auziţi dumneavoastră? Eu am fost săracă de când m-a făcut mama şi săracă o să mor! N-am nimic al 

meu! Ce este… e al omului şi-al soacră-mii, bat-o sfântul s-o bată! N-ar trebui să zic aşa, că e moartă!
– Îţi înscrii averea în colectiv?
– Ce să fac, mamă?! Păi, eu de înscris sunt? Şi-apoi nu e averea mea! Vreţi să mă audă cumva aia din 

groapă? Odată se suceşte în tron şi se face moroi, de mă trezesc noaptea cu ea în pat. Ce ştii dumneata? N-
ai văzut-o când a murit? Au, Doamne, asta mi-ar trebui! Uite cum tremură carnea pe mine, numai când mă 
gândesc!

– Înseamn-o, bă, nu vezi că toacă ceva mai decât meliţa, dar de scos nu scoţi nimic de la ea!
Pandele i-a dat cu pana pe vârful nasului, i-a lipit hârtia şi, înfuriat, i-a zis:
– Ieşi de-aici, hoaşcă ce eşti! Numai încurci lumea!
– Ies, mamă, ies, dar de ce vă bateţi joc de mine? Îmi daţi cu albăstreală să zică lumea că v-am dat cu nasul 

în… ?!
– Asta e împotriva turbării! Nu vezi cum bântuie?
– Văd, cum să nu văd! Turbarea bată-vă să vă bată! – a blestemat femeia.
La ieşire, au întâmpinat-o cei de afară.
– Ce ţi-e, fată, şi tu dăduşi cu nasul… ?
– Huiduhu, spurcaţilor! Lovi-v-ar ciuma să vă lovească!
– Următorul! – au strigat cei dinăuntru.
A intrat oblojit, cu căciula îndesată pe cap şi încins cu bete ce atârnau de un capăt, moş Vasile. El stătea în 

bojdeuca lui, pe Cioarecul, dar fiindcă l-au prins jandarmii pe drum, îl băgaseră în aceeaşi oală cu ceilalţi. 
Oricum îi venea rândul şi tot acolo ajungea.

„Măcar de mă primeneam şi eu, nene! Cum se cade să intru cu nădragii rupţi în tur, spintecaţi printre 
picioare, la ditamai comenduirea?” – s-a ruşinat în sine, până a intrat.

– Bă, târâie brâu, cum te cheamă? – l-au întrebară tovarăşii.



– Ce vorbă e asta, taică? Adică cum e aia?!
– Cum te strigă muierea acasă?
– Vasile, vino dracului odată! Uite, aşa mă strigă!
– Bă, nene, cum te iscăleşti?
– Ehe, domne, de ştiam eu să iscălesc, ajungeam om mare! General! Eu… pun degetul. Ce să fac, dacă nu 

m-a dat tata la şcoală?
– Mare comedia dracului! Ăsta ori e prost, ori face pe prostul!
– E prost! E prost! – a răspuns Cercelaru. Vasile Brichiseală îl cheamă, domnule, ă…, tovarăşe!
– Tovarăşe?! Eu tovarăş cu dumnealui?! – s-a supărat Brichiseală pe primar, fiindcă nu înţelesese despre 

ce tovărăşie era vorba. Cum vine asta? Mai pe toamnă a zis că mă bagă la gloabă cu capre cu tot, dacă mai 
ies din curte cu ele. Parcă ar mânca, săracele, şiţa de pe casă, nu frunză din pădure! Şi acum auzi… domnule 
tovarăş! Ptiu, bat-o gloaba de tovărăşie!

– Tacă-ţi fleanca, taică, şi răspunde! Te-nscrii la colectiv?
– Mă, nene, umblaţi cu pungăşii?! Asta ce e? Vreun partid ceva? A, lasă că ştiu eu! Eşti cam oacheş 

dumneata, dar, de, nu mă duci uşor cu una, cu două! Să mă gândesc! Aşa mi-a zis naşu. Îl ştii? Al lui Păsat! 
Om deştept, dat dracului! Ia zii, dai şi dumneata ceva, acolo? Ştii cum e! Nici broasca nu cântă pe uscat!

– Fă-i clăbuci, Pandele! Fă-i clăbuci! Prea e întunecat la minte! Ăsta are râpul de un deget pe creier!
O clipă mai târziu, moş Vasile avea să fie cu capul în lighean şi apoi cu jalba în vârful nasului.
– Marş de-aici, tontul dracului! Staţi niţel, că punem noi japca pe voi!
– Uite ce, marş să zici la căţeaua lui tactu, bă! Nu mie! – s-a răstit Brichiseală.
Au urmat, rând pe rând: Goage, Riţa lui Făsui, Boşca, Liţă al Liţei… 

* * *
Trecuse mai bine de o lună de când Cercelaru şi mai marii lui îşi începuseră trebuşoara, dar de colectivizat 

nu colectivizaseră încă tot satul. Miliţienii alergau zi şi noapte. Casele erau însă ca şi pustii, nu le răspundea 
unul. Rar se mai întâmpla să mai fie prinsă câte o babă, să o ia pe sus şi să o aducă la primărie. Acolo, nu mai 
avea scăpare. Se întorcea fie bătută, fie mânjită-n vârful nasului şi înscrisă la colectiv. A doua zi, miliţienii îi 
goleau curtea.

Soarele şi un vânt călduţ dinspre miazăzi topiseră zăpada. În sălciile de pe malul apei, pleznise mugurul. 
Colţul ierbii şi grâul semănat din toamnă, schimbaseră negrul pământului în verde crud.

„Al cui o fi, cine l-o culege şi încotro va apuca, Dumnezeu ştie?!” – se mâhneau, cu lacrimi în ochi, oamenii.
Durerea încolţise şi ea la tot pasul. Nimeni nu mai avea tragere de inimă. Spătaru, fierarul satului, privea şi 

el cu amărăciune în toate părţile.
„Până anul trecut nu mai pridideam cu ascuţitul şi bătutul fiarelor de plug. Acum… ” – se îngrijorase el.
– Stai, după cum văd?! Nu îţi merg deloc treburile?! – l-a întrebat Brichiseală într-o zi când se afla pe drum, 

fără să aibă vreo treabă anume.
– Stau şi-o să-mi stea norocul! Ce au de gând ăştia cu noi… nu ştiu. Dacă ne-ar lăsa-n pace să ne vedem 

de ale noastre!
– Lasă, că e bine! deocamdată am ceva strânsură în pătul. Numai de nu mi s-ar îngărgăriţa! În rest, ce-mi 

pasă?! Câte griji aveam anul trecut în vremea asta? Ba cu aratul, ba cu semănatul, ba să plivesc neghina şi 
pălămidele din grâu. Acum, umblu ca Vodă prin lobodă, cu capul gol. Aştept.

– Ce aşteptaţi, taică? Să plouă cu bucate?
– Nu, mă… ! Aştept moartea. A dat a mea cu bobii… 
– Ei, şi?
– A zis că mai e un bob zăbavă.
Asta înseamnă o săptămână, o lună, poate un an şi se-alege praful şi pulberea. Peste tot o apă şi-un 

pământ. Care moare să-i fie ţărâna uşoară, care nu, vai şi amar de capul lui! Iadul s-a mutat aici, pe pământ!
– Mă, nene, crezi că Dumnezeu doarme, sau a băut ţuică şi acum e beat? Eu zic că nu. Are el grijă!
– O avea, dar, deocamdată, nu vezi?! Îşi fac diavolii mendrele cu noi. Pe tine te-au înscris?
– Până acum nu, dar ce să înscrie? Pământ nu am, vite nu, şi de unde-aş avea? Patru buradei îţi mănâncă 

şi urechile. Bojdeuca s-a lăsat pe o parte. Dacă nu o să-i pun nişte propte în căpriori, până la toamnă cade.
– Nu mai e mult! Se duce dracului de râpă tot! O să vezi!
De ce îi era frică lui Spătaru, nu a scăpat. A doua zi, a venit miliţianul şi l-a luat.
– Hai!
– Unde, dom' miliţian?



– La primărie să te înscrii, nenorocitule! Nu rămâi tocmai tu aşa, că eşti mai cu moţ.
– Uite-acum! Numai stai să-mi iau averea cu mine. În câteva clipe, Spătaru era cu copiii după el. Toţi, 

desculţi, în cămăşuţe jerpelite şi înnegriţi până în albul ochilor de tăciunii de la foale. Nu apucaseră să intre 
pe uşă la primărie, şi Cercelaru a strâmbat din nas.

– Cu ăştia ce e, bă? Ori crezi că aici e pomană?!
– Aoleo, dom' primar, păi se poate să-mi las eu copilaşii pe drumuri? Îi înscriu şi pe ei. Poate le-aţi da ceva 

de mâncare. De când cei din sat nu mai ară pământul, nici eu nu mai am de lucru.
– Pandele, e de-ai noştri, înscrie-l! – a ordonat şeful. După Spătaru, lăutarii din Gura Lupei au simţit că le 

vine curând şi lor rândul.
– Ce ne facem, vere? Îmi cânţi tu mie şi eu ţie, să ne treacă de urât?! Pân-acum mai o sârbuliţă, mai o bătută 

pe loc, la un pahar, – scotea rumânul paraua. Trăia şi ţiganul bine! – s-au văietat, între ei, pe drum, spre 
primărie.

Când au intrat, Pandele, i-a luat în focuri.
– Bă, vă-nscrieţi, ori… la Bug cu voi?! V-aţi dat dracu!
Ţiganii au pus degetul.
La întoarcere spre casă, Ţârei s-a gândit o bucată bună de drum la cei de la primărie. Îi intrase la inimă şeful 

pe care îl asemăna cu unul „Culae Patraulea”, neam cu el de prin Romanaţi.
„Mă, şi de-o fi el? Să-mi facă mie una ca asta?”

* * *
Primăria devenise locul ocolit de oameni. Sătenii se temeau de ea ca de cazanul iadului. Toţi o înjurau şi o 

blestemau. Cât despre cei de acolo, nu trebuia să-şi amintească bine careva, că îşi şi făceau cruce, scuipau 
în sân, aprindeau lumânări, sau aruncau tămâie în foc.

Dacă trebuia să meargă vreunul din Trântorul, în partea cealaltă a satului, o tăia pe vale sau ocolea peste 
dealuri. Numai prin faţa primăriei nu voia să treacă, chiar dacă se înscrisese sau nu în colectiv.

Colhozul, între timp, se încherbase. În Gura Văii, la Ţiganu, se strânseseră de-a valma, pluguri, grape şi 
unelte luate cu forţa din curţile oamenilor. Lângă ele, în câteva oboruri improvizate, erau ţinute animalele 
adunate tot din sat. Amărâte, săracele, puseseră coarnele-n pământ.

Bucuria din sufletele celor mulţi devenise o amintire. Numai Cercelaru şi mai marii lui dăduseră de trai. 
Chefurile lor se ţineau noapte de noapte, până în zori, când alţii, neînscrişi, le încăpeau în mâini.

Un ordin însă a schimbat lucrurile. Rublea, Pandele şi mai ales şeful lor erau chemaţi la datorie, în altă 
parte. Ţara era mare, iar ei se numărau printre cei ce aveau experienţă şi puneau suflet în tot ce făceau.

Primarul a avut grijă ca ei să nu plece ca din târgul spart. Le-a pus în dubă câteva damigene cu vin, câţiva 
mieluşei, ouă, pâine.

„Oameni, domnule, sunt şi ei!”
Şeful şi-a luat rămas bun de la miliţieni şi mai marele satului, nu înainte de a întări dispoziţiile ce le dăduse.
– Deci, tovule, bagă bine la cap! Îţi rămâne o sarcină importantă! Să se înscrie toţi în colectiv! Dacă rămâne 

cumva unul, schimbăm placa. Stricăm prietenia. Ai înţeles?
– Înţeles, şefule!
– Până şi ăl de intră în groapă să fie înscris! Înţeles?!
– Înţeles, tovarăşe şef! – le-a răspuns Cercelaru. Întors în primărie, el şi-a reluat funcţia. A oftat mai întâi, 

uşurat. A gândit apoi că importanţa lui pentru sat crescuse. În sine, se bucura de încrederea pe care i-o 
acordaseră mai marii lui. Scârbit totuşi de el însuşi, a ordonat miliţienilor somn cu veghe câteva zile.

* * *
Prima care a văzut când plecase maşina cu tovarăşii fusese femeia lui Ion al lui Fleaşcă. S-a uitat lung 

până s-a convins că dusă este, apoi a dat fuga la vecina din spatele casei.
– Ioană!
– Ăi?
– Ia ieşi, fată, să-ţi spun o vorbă, că… 
– … 
– Fă, plecară ăia!
– Plecară?
– Plecară!
– Ducă-se-nvârtindu-se! Ai iaca-cui să fie!
– Mărie! – a strigat Ioana peste gard la Banţa.



– Au?
– Fată, plecară!
– Cine?
– Ăia, lua-le-ar Dumnezeu ochii, cum ne-au luat ei pământul!
– Ducă-se, arză-i-ar focul să-i arză!
– Leliţă! – a strigat Măria.
– Ce ţi-e, femeie, arde?
– Arde, că scăparăm!
– Scăparăm? De cine?
– De blestemaţii ăia.
– Aaa…, bată-i-ar ciuma să-i bată! Ducă-se-n-vârtindu-se!
– Liţă! Bă, Tache! Ăsta a surzit definitiv. Liţă, fire-al focului cu urechile tale!
– Ce-ai, hârba dracului, turbaşi?
– Bă, plecară ăia! Se duseră!
– Ducă-se unde s-a dus mama! Să vină când i-oi chema eu!
– Făsui! Auzişi, mă, că scăparăm de ăia!?
– Scăparăm pe dracu!
– Dacă îţi spun!
– De scăpat vom scăpa noi, dar cine ştie când!
– Treaba ta, crezi ce vrei!
„O fi vreuna!” – s-a gândit Făsui, apoi s-a îmbrăcat şi a dat fuga la Ciocea. A strigat. La poartă a ieşit Ioana, 

nevastă-sa.
– E, ce e, mă băiete?
– Al tău unde e?
– Uite…, e dus.
– Dar vine?
– Vine, că nu e dus pe lumea ailaltă!
– Auzi, îţi spun ţie, că mă grăbesc. Îmi zise Tache că au plecat spurcaţii ăia cu colectivul. S-au dus! Ducă-se 

unde şi-a dus mutul iapa!
– Mă, tu spui drept?
– Drept! – i-a răspuns Făsui şi a plecat.
Au auzit: Bebe, Florea, Băcanu, Boderică, Stan, Boade, Vărzaru şi Ciulu, că tot era între ei.
– Strigă, mă, şi la Cioacă! Să afle şi el, dă-l dracu, să nu mai stea cu puşca în mână!
A strigat Boade, dar în zadar. A mai strigat o dată, de două ori, apoi s-a întors către ceilalţi:
– Măi, fraţilor, ăsta e ţeapăn! Nu mişcă, nu răspunde!
S-au repezit în curte. Cioacă parcă dormea. Dormea însă somnul de veci. Nu-l mai interesa de cei din jur.
– A murit, săracul, la datorie! Cu puşca în mână!
– Când vine moartea… 
– De asta mă gândesc! Dar de ce vor unii răul altora? Cui foloseşte?!
– Vorba lungă, sărăcia omului! Hai să-l punem în pat! Mâine, poimâine, să-l îngropăm.
– Noi?!
– Păi cine, mă? Chemăm pe ăia?
Câţiva oameni l-au ridicat. Alţii au chemat femeile. Au scăldat mortul, l-au primenit şi au trimis vorbă 

preotului.
Boderică s-a apucat să-i cioplească dintr-un trunchi de stejar, crucea. Boade a coborât de pe streaşină 

casei patru scânduri. S-a gândit să-i facă el tronul.
„O fi şi asta o pomană pe lumea cealaltă” – şi-a zis în sine.
Stan şi Băcanu se gândeau însă la câmp.
– Băcane, până poimâine, când îl ducem la cimitir, arăm o postată bună!
Cu plugurile în câmp, au ieşit Florea, Ciocea, Tingirică, toţi care nu se înscriseseră în colectiv. Au arat cu 

felinarul în mână până târziu. Arau şi nu se mai săturau de arat.
Bucuria a durat doar cât a fost noaptea de lungă. Vestea că ieşiseră cu plugul la câmp, ajunsese la urechile 

lui Cercelaru şi ale jandarmilor lui.



– Deci, Cioacă a murit şi ei au ieşit la semănat! Cu de la cine voie, mă? Am dat eu ordin? Ei, lasă, că îi strâng 
mâine pe toţi! De la cimitir îi iau pe nepusă masă! – a urlat Cercelaru de unul singur, în cancelaria primăriei.

– Jandarm! – a strigat către cel ce îi păzea uşa.
– Ordin, tovule!
– Băieţi, mâine pe ei! Până nu îi facem tot o apă şi-un pământ, nu se liniştesc!
– Să îi strângem de-acum! Mâine mai vine popa, mai bocesc babele, ştii cum e! Ne află lumea.
– Fie cum spui! Cioacă s-a dus. De el mi-era mie frică. Aveţi grijă! Ceilalţi, să nu scape unul!
Jandarmii s-au strâns. Ca o haită de lupi au pornit spre mahalaua Seculeştilor. Pe Tingirică, Ciocea, 

Crăcea şi Ciulu i-au luat printre primii.
Stan şi Băcanu au apucat să fugă. Florea, Boade şi ceilalţi au îngroşat însă rândurile celor dintâi. Câteva 

ceasuri, Cioacă a rămas singur. Lumânările puse într-un sfeşnic s-au stins. Norocul lui avea să-i fie cu 
Cercelaru care abia venea prin mijlocul satului, de unul singur, cu o lumânare în mână. Din dosul ulucilor, îl 
priveau cu ochi speriaţi, femeile.

„Doamne, ăsta nu e om să-l laşi să pună în mână lumânarea mortului!” – îşi ziceau toţi, fără a îndrăzni să-i 
iese în cale.

Cercelaru a intrat. S-a uitat în jur. A scos repede hârtia lui Cioacă de înscriere în colectiv, i-a înmuiat degetul 
în cerneală, apoi i l-a apăsat pe ea. A aprins după aceea lumânările în sfeşnic. S-a mai uitat cu frică într-o 
parte şi-n alta, de parcă s-ar fi luat mortul după el, apoi a plecat.

„Credeai că scapi? Ei, uite că nu poţi!”
În vreme ce primarul îşi îndeplinise sarcina, Tingirică şi ceilalţi, luaţi de jandarmi, îşi dăduseră aproape tot 

ce agonisiseră, după ce mâncaseră bătaie ca hoţii de cai. Pe Stan şi Băcanu, fiindcă nu-i putuse prinde, le 
luaseră jandarmii tot, fără să mai întrebe dacă vor sau nu colectivizare.

La poartă, au rămas Anica şi Băcănica cu mâinile împleticite de durere şi cu lacrimi pe obraji.
Vremea ca Cioacă să intre în mormânt sosise.
Boderică şi Boade au pus coşciugul pe loitrele carului. Crucea au aşezat-o lângă el. Popa şi gornistul au 

luat-o înaintea boilor. Lângă mort, bocea femeia lui Vărzaru. Din mers, în urma lor, se adunaseră şi alţii.
– Uite, aşa ne ducem unul câte unul, dacă nu ne îngroapă ăştia de vii!
La fântână, aproape de casa lui Ionică, părintele s-a oprit şi a citit din cartea sfântă.
Cu aproape un ceas în urmă, Petrica a fost apucată de chinurile facerii. Pântecul i se lăsase şi durerile nu 

se mai opreau. Georgica, soacră-sa, şi încă două femei pricepute, o păzeau.
„Doamne, miluieşte!” – au auzit ele cântecul bisericesc al ţârcomnicului, care aproape că s-a contopit cu 

ţipetele Petricăi.
Abia a apucat mortul să treacă prin faţa casei şi femeia a gemut pentru ultima dată a uşurare. Primele 

scânceli ale copilului au umplut casa.
Seara, întors acasă după atâta spaimă, Stan nu a apucat să-şi vadă al doilea nepot. Vestea că-i luaseră 

boii şi vaca, plugul, rariţa şi toate celelalte, l-au trântit din picioare ca pe un copac retezat.
Băcanu, mai tare din fire, a venit a doua zi să-l vadă.
– Anico, ce face Stan?
– Ce să facă… ?! Tremură şi lozeşte.
– Doamne, ce mai necaz dădu peste el! – l-a căit omul, amărât.
Târziu, după două săptămâni, timp cât nu băgase mai nimic în gură, Stan s-a mai liniştit.
– Mă, fi-ţi-ar să-ţi fie! – l-a strigat din curte Băcanu. Ia scoală-te! Uite ce: mori sau te face Tropăneaţă şef de 

atelaj?! Ăsta e preşedinte la colectiv! Îţi dă boii, carul şi plugul înapoi. Ai cu ce munci! Cumva, o scoatem noi la 
lumină!

O pereche de boi au mugit în dreptul casei. Stan i-a auzit şi i-a recunoscut. Erau ai lui. Îi adusese Băcanu. 
S-a răsucit în pat, apoi s-a ridicat. Cu greu, a ajuns în prispă. a ridicat ochii spre înălţimi, deasupra dealurilor. 
Cerul era trist şi câmpul mohorât

„Cumva, o scot eu la lumină!” – s-a încurajat şi el.

P.S.
Stan a murit. N-a apucat să o mai scată la lumină. Mă tot întreb, după 20 de ani de democraţie şi alte mari 

realizări, dacă noi, cei de acum, mai avem vreo şansă? Voi ce ziceţi? Sau o săsăm aşa şi… Dumnezeu ştie!



Una din aspiraţiile majore ale românilor încă din perioada ceauşistă o reprezenta posibilitatea liberei 

lor circulaţii în Europa şi în afara continentului. Nici după căderea lui Ceauşescu, această justificată 
1)aspiraţie a lor nu s-a împlinit, din păcate, imediat . Îmi aduc şi acum aminte de cozile interminabile, 

adeseori de zile şi nopţi întregi, însoţite de tot felul de umilinţe din partea unor mărunţi, dar extrem de 

infatuaţi funcţionari ai ambasadelor străine, între care, din păcate, şi în prezent, cel mai mizerabil loc îl 

ocupă funcţionarii Ambasadei SUA de la Bucureşti. Solicitanţii de viză erau percepuţi de aceştia, 

indiferent de ţinuta şi prestanţa lor, doar ca nişte posibili infractori şi, de aceea, după mintea lor puţină 

şi plină de dispreţ, ei trebuiau obligatoriu jigniţi, umiliţi şi făcuţi să se simtă ca aparţinând unei ţări ce nu 
2)

se bucura şi încă nu se bucură de minim respect din partea acestor ipochimeni sau ai stăpânilor lor .

După 1990, majoritatea partidelor politice, cu sau fără doctrină sau program politic, cum este cazul 

acestora şi în prezent, au urmărit înscrierea României în clubul ţărilor civilizate şi pentru a asigura 

cetăţenilor români un alt tratament în raport cu misiunile diplomatice străine acreditate în România. S-

a sperat atunci că, odată cu integrarea României în structurile europene şi euroatlantice se va asigura 

şi posibilitatea liberei circulaţii a cetăţenilor români în acest spaţiu.

Ca întotdeauna, viaţa a luat-o mult înaintea politicienilor. Cu mult înaintea obţinerii de acorduri 

internaţionale ferme în acest sens şi înainte de accederea propriu-zisă a României în structurile U.E., 

sute de mii de cetăţeni români, împinşi de sărăcie, în primul rând, dar şi scârbiţi de mizeriile şi 

promiscuităţile cultivate de noii guvernanţi, au părăsit ţara, stabilindu-se inclusiv pe teritoriul unor 

foste ţări socialiste. Din păcate, destul de mulţi dintre aceştia s-au remarcat nu prin muncă, 

competenţă şi seriozitate, ci prin săvârşirea, în mod frecvent, de acte reprobabile, infracţiuni, chiar şi 

crime, riscând să compromită, prin comportamentul lor iresponsabil, în mod iremediabil, eforturile 

diplomatice ale autorităţilor române. 

Un astfel de caz, celebru în epocă, l-a reprezentat şirul nesfârşit de hoţii şi crime săvârşite de 

minoritarii ţigani, dar nu numai de aceştia, pe teritoriul Republicii Cehe. În gara centrală din Praga, în 

parcul oraşului şi pe principalele bulevarde, la orice oră din zi puteau fi întâlnite numeroase grupuri de 

ţigani cerşind, dar care, în anumite momente se manifestau violent la adresa trecătorilor, punând în 

pericol siguranţa acestora. Autorităţile cehe au luat măsurile ce au crezut potrivite, însă acestea s-au 

dovedit insuficiente şi ineficiente, nereuşind nici să contracareze, nici să descurajeze pe infractori de 

la faptele lor. În disperare de cauză, ministrul ceh de Interne a solicitat în repetate rânduri sprijin 

1) După cum se ştie, cu toate că se foloseşte de România în cele mai abjecte scopuri, S.U.A. nu au acordat cetăţenilor români dreptul de 
liberă circulaţie pe teritoriul lor, deşi acest drept a fost deja acordat unora dintre vecinii noştri cu merite infinit inferioare la capitolul 
supuşenie şi sluj.

2) În acest sens, îmi aduc aminte de situaţiile jenante în care au fost puşi o serie de cunoscuţi artişti români, care au dorit, adesea şi din 
nevoi stricte de familie, să plece în S.U.A. Cu mânie şi dispreţ, ei au fost refuzaţi, cu toate justificatele lor insistenţe, rugăminţi etc.



autorităţilor de la Bucureşti. Solicitarea administraţiei de la Praga a lăsat, însă, indiferentă administraţia de la 

Bucureşti. 

În această situaţie, aparent fără ieşire, Guvernul român a fost, la un moment dat, anunţat de intenţia 

iminentă a Ministerelor de Interne şi de Externe de la Praga de a stopa exodul de infractori români prin 

reintroducerea obligativităţii vizelor, inclusiv pentru tranzitul acestei ţări. Cum ameninţarea părea să fie reală, 

în cele din urmă autorităţile bucureştene s-au trezit şi au reacţionat, încercând să-i convingă pe omologii lor 

cehi că vor fi luate unele măsuri în sensul celor solicitate. Astfel, Ministerul de Interne al României a delegat 

mai mulţi ofiţeri de poliţie, cunoscători ai limbii cehe sau a unei limbi de circulaţie internaţională, care să 
3)funcţioneze în cadrul structurilor operative ale Poliţiei din Cehia . 

A fost implicat inclusiv Parlamentul în aceste demersuri. Astfel, în perioada 17 – 19 octombrie 2001, o 

delegaţie a Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor s-a deplasat la Praga, unde a avut o serie de 

întâlniri, atât pe linie parlamentară, cât şi la nivelul unor ministere. Am făcut şi eu parte din această delegaţie, 

alături de Radu PODGOREANU, preşedintele Comisiei de Politică Externă şi deputat P.S.D. de Sibiu, Vasile 

SUCIU, membru al comisiei şi deputat de Cluj al P.S.D. şi Puiu HAŞOTI, deputat P.N.L. de Constanţa şi 

membru al comisiei.

Văzând atitudinea extrem de dură, dar deplin justificată, în opinia mea, a interlocutorilor noştri şi mai ales 

decizia acestora ca, începând cu 1 noiembrie 2001, să treacă la reintroducerea obligativităţii vizei pentru 

cetăţenii români, în cadrul întâlnirii cu dl. Paul VOŠALIC, prim-adjunct al Ministrului Afacerilor Externe al 

Republicii Cehe, am insistat ca şeful delegaţiei noastre să pledeze pentru amânarea unei astfel de decizii. 

Deoarece acesta se codea, replicându-mi că nu are aprobarea lui Adrian (era vorba de primul ministru 

NĂSTASE) în acest scop, în calitatea mea de secretar al Comisiei de Politică Externă, dar şi de reprezentant 

al opoziţiei, i-am cerut ministrului VOŠALIC să ţină cont de faptul că luarea unei astfel de măsuri de către 

autorităţile cehe, deşi fdeplin justificată, risca să creeze în viitorul apropiat foarte mari dificultăţi României, cu 
4)

atât mai mult cu cât aceasta s-ar fi întâmplat înaintea reuniunii miniştrilor de interne şi justiţie  ai ţărilor din 

UE, care urma să decidă în privinţa aprobării liberei circulaţii a cetăţenilor români în spaţiul comunitar. Ca să 

fiu şi mai convingător, i-am atras demnitarului ceh atenţia că acest proiect este unul de importanţă naţională 

şi se bucură de totala susţinere a întregii clase politice româneşti postdecembriste, indiferent de partidele 

politice din care aceasta face parte. 

Demnitarul ceh şi-a arătat surprinderea faţă de această situaţie, dar în momentul în care i-am adăugat şi 

alte elemente în această privinţă, a pus mâna pe telefon, l-a sunat pe ministrul de externe al Republicii Cehe 

şi a insistat ca acesta să ceară Parlamentului Ceh să amâne luarea unei astfel de decizii până după aflarea 

rezultatului reuniunii Comitetului JAI. Am reiterat această idee şi la întâlnirile ulterioare cu primul adjunct al 

Ministrului Apărării al Republicii Cehe, dl. Ştefan FÜLE, precum şi cu preşedinţii comitetelor pentru politică 

externă şi al celui pentru integrare europeană ale Camerei Deputaţilor din Parlamentul Republicii Cehe. 

Spre surprinderea mea, intervenţia pe care am avut-o a fost însuşită, fără nici un fel de obiecţiuni, de toţi 

demnitarii guvernamentali sau parlamentari, cehi care au achiesat la ideea amânării luării unei decizii, care 

ar fi pus în pericol şansele reale de acordare a dreptului de liberă circulaţie în Europa pentru locuitorii 
5)

români .

 3) Situaţii similare s-au întâmplat şi în alte ţări vest-europene oripilate de excesul de infracţiuni şi crime săvârşite de cetăţenii români de etnie 
romă pe teritoriul acestora. Colaborândcu colegii lor din ţările respective, ofiţerii români de poliţie au făcut dovada competenţei, bunei pregătiri 
şi profesionalismului lor acţionând pentru prinderea de infractori, identificarea membrilor unor bande şi descurajarea activităţilor infracţionale 
ale acestora.

 4) E vorba de celebrul comitet JAI.
5)  Fac aceste precizări, dorind să subliniez atitudinea înţelegătoare şi de real sprijin avută de autorităţile cehe într-un moment decisiv al 

demersurilor noastre de integrare în structurile europene şi de accedere la standarde europene de tratament pentru locuitorii acestei ţări.



Au trecut doi ani de când Dumnezeu a deschis catastiful Său şi l-a strigat pe nume pe apostolul 

culturii noastre, Artur Silvestri. Fiind om de seamă, l-a trimis pe Sfântul Andrei să-i lumineze calea. Şi 

astfel, cu doi ani în urmă, alesul om, Artur Silvestri, a luat calea spre deplina armonie spirituală, acolo 

unde îşi poartă nemurirea. Şi-a plănuit din timp modul prin care mai poate comunica cu cei rămaşi în 

urma lui şi ne-a lăsat operele sale. De cealaltă parte a lumii, privindu-ne din înaltul cerului, acum el 

primeşte dragostea şi preţuirea noastră, un ocean de recunoştinţă.

Au trecut doi ani şi vorbim la trecut, dar el este prezent printre noi. Îi simţim prezenţa când ne 

aplecăm asupra scrierilor sale, îl simţim în faptele şi gândurile zilnice prin care ne-a transmis idealul 

său de a sădi încrederea în viaţă şi lecţia iubirii de semeni. N-ar fi putut să facă altfel, fiindcă 

Dumnezeu a revărsat în el înţelepciune, blândete, bunătate, cuminţenie apostlică, demnitate umană. 

Au trecut doi ani şi vor mai trece alţii, 

dar vom fi mereu pătrunşi de prezanţa 

sa când îi vedem ochii în fotografii, acei 

ochi de neuitat, în care încape o lume, 

ochi cu o privire părtunzătoare, plini de 

curiozitate izvorată dintr-o minte 

iscoditoare, ochii care-ţi spun că nu poţi 

lua cu uşurinţă nimic, priviri care-ţi spun 

ca nu-ţi îngăduie lenea gândului în 

dialog cu el, ochi plini de viaţă care te 

trezesc adresându-se cu înţelegere, 

caldură, sinceritate şi bunătate.

Om liber în spirit, întreaga fiinţă şi-a 

construit-o în jurul convingerii că 

sobrietatea înălţimilor morale la care 

trebuie să se afle, în acelaşi timp trebuie 

îndulc i tă cu căldura blândă a 

profundelor înţelegeri umane fără 

margini, convingeri care au izvorât din 

lectura cărţilor sfinte şi din relaţiile 

apropiate cu pesonalităţi ale bisericii cu 

profundă credinţă şi înţelepciune pe 

care i-a avut model. 



Au trecut doi ani şi eu îi simt prezenţa, deşi nu ne-am văzut niciodată, dar atât cât ne-am cunoscut, deşi 

scurtă vreme, am simţit că fac parte şi eu din viaţa sa pe care cu dărnicie o împărţea tuturor semenilor săi.

Au trecut doi ani şi umbra sa nu se poate despărţi de noi şi datorită doamnei sale, scriitoarea Mariana 

Brăescu Silvestri, care îndeplineşte cu succes misiunea de a continua proiectele sale culturale şi cultivarea 

posterităţii sotului. E lăudabil demersul său misionar făcut cu dăruire şi har, cu inteligenţă afectivă, cu 

tenacitatea unei luptatoare ce ne aminteşte de Victoria Lipan, eroina lui Mihail Sadoveanu. Merită toată 

admiraţia noastră pentru deplina reuşită în climatul actual care bruiază valorilor noastre româneşti şi lasă 

minime şanse ca un asemenea demers să se facă auzit.

Au trecut doi ani şi îi simţim prezenţa, dar dureros îi simţim şi lipsa fizică între noi. Faptele bune la care ne-a 

îndemnat, el le-ar fi făcut cu mult mai bine. Ne-ar fi fost de mare folos să fie alături de noi în momentele grele 

prin care trece ţara acum.În acest răstimp s-au petrecut multe schimbări în ţară, de parcă lumea a luat-o 

razna, parcă s-a debusolat, oamenii orbecăie, nu-şi mai găsesc drumul şi în această privinţă ne lipseste 

marele OM, MODELUL la care să ne raportăm. Prezenţa sa ne-ar fi adus un colţ de cer curat care să se 

întindă peste această lume cotropită de lăcomie, minciună, falsitate, vanitate şi ipocrizie cotidiană. Ar fi fost 

un balsam împotriva urii, invidiei, a răutăţii, un îndemn spre fapte ziditoare. Ar fi rămas neschimbat, cum l-am 

cunoscut, acelaşi om opusul grosolăniei fără pereche şi al obrăzniciei de mahala care s-au înteţit şi ne-au 

inundat scena politică, presa, televiziunea, strada, adică tot. Gata să se bată pentru o idee, s-ar fi implicat în 

tumultul dialogului cu fervoare fără să-şi piardă vreodată eleganţa şi buna-cuviinţă, capabil să vadă obiectiv 

şi drept. Importante ar fi rămas pentru el argumentele şi nu persoana. În faţa furtunilor care s-ar fi revărsat 

asupra lui ar fi stat în picioare şi demn. Nu i-ar fi lipsit energia, entuziazmul, dorinţa adevărată de a face bine, 

toleranţa, înţelegerea faţă de oamenii nedreptăţiţi şi intoleranţa faţă de cei ce asupresc. Ne-ar fi dăruit 

aceeaşi bunătate necondiţionată în cel mai simplu şi direct mod cu putinţă izvorâtă din adâncul inimii sale 

generoase, pentru că aşa îi era firea, simplu, discret, firesc, delicat.

În aceste vremuri tulburi ar fi rămas acelaşi optimist, profund ataşat valorilor naţionale şi ortodoxe, 

nezdruncinat în credinţa revigorării neamului nostru astăzi îngenuncheat. Ne-ar fi insuflat în continuare 

credinţa că în istoria veche a acestui popor de pe aceste tărâmuri există o fibră puternică şi că aceasta 

funcţionează de la sine, acolo unde s-a refugiat întotdeauna fiinţa natională în vremuri grele ca cele de acum.

Ziditor şi pasionat, ar fi continuat să participe la cultura neamului nostru. Din cărţile sale am fi respirat în 

continuare esenţe scumpe. Cuvintele lui ne-ar fi transmis greutatea unor idei şi am fi preluat din fiecare literă 

învăţăminte. Greu de cuprins în vorbe nestematele pe care ni le-ar fi lăsat acum când se afla în culmea puterii 

sale de creaţie. 

Dar n-a fost să fie aşa. Şi-a trăit viaţa pe repede inainte, a luat-o înaintea timpului şi a timpurilor.

Au trecut doi ani şi timpul nu ne-a vindecat de Artur Silvestri. Aşezându-se prea repede la locul de veşnică 

odihnă, ne-a lăsat un gol pe care nu-l mai poate umple nimeni. Personalitatea sa e născatoare de vii aduceri-

aminte, de respectuoasă pomenire, semn că unii oameni trăiesc şi în nemurire.



Scriam o carte despre ultimii opt ani din viaţa soţului meu, Mihai Botez: ani extraordinari, deşi, cu o 
luminozitate specială, când a intervenit, aşa cum ar fi spus Mihai, o perturbaţie pe parcurs: cartea lui 
Dorin Tudoran intitulată – „Eu, fiul lor. Dosar de securitate”. Am coborât prin urmare, din zona de 
curăţii şi semne într-o sferă a aproximaţiilor dâmboviţene, cu damf de grătar şi mititei, cu interpelări de 
mahala, în plină lume interlopă, o lume pentru care nu am reflexe. Domnul Tudoran foloseşte metoda 
– good cop/bad cop – pionul său de înaintare fiind domnul Radu Ioanid. Acesta, îşi ia o vacanţă şi de la 
Holocaust Museum (unde este director) şi de la obiectivitatea şi sensibilitatea intrinsecă a acestei 
funcţii şi cu o agresivitate ieşită din comun, dă verdicte irevocabile, având ca surse de informare trei 
securişti români, un Congressman american mort şi probe inexistente. Domnia sa chiar crede că 
România este o republică bananieră, unde regulile elementare ale jurnalismului pot fi încălcate 
grosolan.

Cât despre domnul Tudoran, se ascunde în spatele istoricului Radu Ioanid, cu regrete, lacrimi şi 
mâhnire în suflet.

Într-o ţară isterizată, care cere capul Preşedintelui Băsescu din 10 în 10 minute, cu superba limbă 
românească masacrată de fătucile de la posturile private de televiziune, cu o pătură socială 
importantă care plânge în hohote la 4 după masă, la Tânăr şi Neliniştit, cui îi mai pasă astăzi de 
disidenţa solitară, de onoare, de principii, de adevăr? Şi totuşi… 

Scrierea corectă a istoriei contează în absolut, contează ca exerciţiu democratic,chiar dacă românii 
din ziua de azi sunt indiferenţi la adevărata istorie a României. Mihai mi-a transmis o încredere de 
nezdruncinat în ceea ce el numea „România Eternă”,cred prin urmare cu încăpăţânare şi naivitate ca 
românii sunt buni, generoşi, că ştiu să-şi respecte şi eroii şi morţii şi tradiţia. Am înţeles încă o dată, 
după cum aveam să-mi dau seama şi din trecerea mea meteorică prin Consulatul de la Montreal, că 
România există în afara graniţelor ţării, că ea este vie şi neasemuit de frumoasă în sufletele romanilor 
din diaspora.

Departe de mine intenţia de a intra într-o polemică cu autorul acestei cărţi. Mi-am amintit numai 
câteva întâmplări, coincidenţe semnificative, pe care vreau să le aduc sub ochii celor interesaţi de 
adevăr pentru a se trage concluziile ce se impun:

Îmi amintesc de un film care-i plăcuse mult lui Mihai, atât de mult încât l-am văzut de câteva ori – se 
numea Russia House, iar povestea se învârtea în jurul unui disident. Pe Mihai l-a impresionat o 
replică a acestui personaj: Promettez-moi que şi je trouve le courage de penser en heros, vous agirez 
simplement en etre humain digne de ce nom. Apoi, Mihai vorbea despre el însuşi – de faptul că a fost o 
persoană indezirabilă în timpul comunismului şi de un paradox aparent: a rămas o persoană 
incomodă.Cât de incomodă era, aveam să aflu în iulie 1995, când Mihai a fost asasinat la Spitalul 
Elias (dar asta este altă poveste). Oricum, trebuie să menţionez că Stefan Halper – înalt ofiţer CIA, a 
venit personal în România cu acest mesaj şi cu propunerea ca Mihai să fie înmormântat cu toate 
onorurile în Arlington, la cimitirul eroilor din SUA. Am refuzat, spunând că dacă Mihai şi-a pierdut viaţa, 
a fost pentru ţara lui, pentru România.



În interviurile sale din cartea „Eu, fiul lor… ”, Dorin Tudoran face un efort conştient, tipic comunist de 
rescriere a istoriei, asumându-şi merite pe care în mod evident nu le are şi încercând să-l şteargă din 
memoria colectivă pe Mihai Botez. Dacă l-am lua în serios s-ar deduce că tot aparatul securităţii române 
interne şi externe era pe urmele lui, mai abitir decât pe urmele lui Vlad Georgescu. Ţin minte cu câtă ardoare 
a pledat Mihai ca Dorin Tudoran să fie angajat la postul de radio Europa Liberă, dar prietenul său de-o viaţă 
Vlad Georgescu, l-a refuzat categoric; nu avea o părere bună despre Tudoran, nu îi inspira încredere.

În cartea sa, Dorin Tudoran vorbeşte despre prietenie, în speţă de prietenia pe care – chipurile – o are 
pentru Mihai Botez.

„Leibnitz scria odată că, dacă s-ar da definiţii, multe controverse ar înceta. Şi, într-adevăr, câte dispute nu 
sunt de fapt generate exclusiv de dicţionarele diferite dar neexplicitate la care se recurge” (Mihai Botez, 
Intelectualii din Europa de est). Citându-l pe Mihai, doresc să-i spun domnului Tudoran că avem dicţionare 
diametral opuse în ceea ce priveşte prietenia. În timp ce Mihai şi cu mine, consideram prietenia ca faptul 
esenţial al vieţii (JL Borges), pentru domnul Tudoran prietenia este un alt animal, o specie preistorică 
sângeroasă şi vindicativă.

Menţionez numai câţiva dintre prietenii pe care-i frecventam, unii dintre ei ne-au vizitat la reşedinţa noastră 
din Ojai, California.

· Robert (Bob) Conquest, din Palo Alto.
· Virginia Zeani Rossi Lemeni şi Nicola Rossi Lemeni.
· James Billington, the Librarian – the Library of Congress, cu care ascultam muzică, mergeam la 

Metropolitan Opera etc.
· Harry Cohn, Profesor Universitar, matematician, Australia.
· Stefan Halper, „World Wise”, Brown Communications, actualmente profesor la Oxford – Anglia.
· Tom Simons – Under Secretary of State.
· Gabriela Adameşteanu, care a venit în Washington şi în California invitată în casa noastră.
· Vladimir Tismăneanu, care a fost invitat în casa noastră de la ţară (California) împreună cu viitorea lui soţie 

(Mary).
· Nicole Suciu Focă – profesor la Columbia University
Pe Dorin Tudoran Mihai nu l-a invitat niciodată la noi… mai ales în urma unei întâmplări pe care o povestesc 

cu mare jenă:
La scurt timp după ce Dorin Tudoran a primit suma de 10.000 USD sub formă de împrumut de la Mihai şi de 

la mine – avans pentru cumpărarea unei case, am fost reclamaţi la FBI că avem bani suspecţi. Această sumă 
nu a fost restituită niciodată de către d-nul Tudoran, reclamaţia există şi acum. Eu cred că deşi Mihai Botez l-
a citit cu luciditate pe Dorin Tudoran, a continuat totuşi să-l ajute aşa cum o făcea întotdeauna – cu imensă 
generozitate. Ştiu însă că a făcut-o şi la insistenţele scriitorului Nicolae Manolescu, un vechi şi devotat 
prieten. Era desigur o diferenţă de vârstă, stil, percepţie, educaţie şi clasă între soţul meu şi Dorin Tudoran. Şi 
din nefericire, acesta diferenţă s-a accentuat… 

Despre inexplicabila greşeală compromiţătoare care s-a strecurat la pagina 556, în cartea „Eu, fiul lor… ”, 
în care cititorul uluit descoperă scris negru pe alb, felul în care afirmaţiile d-lui Tudoran, turnându-l pe Mihai 
Botez îi puneau viaţa în primejdie de moarte, s-au scris deja multe articole şi comentarii. D-nul Tudoran a 
încercat fără succes să răspundă acestor acuzaţii, singurul său argument fiind faptul că era imposibil să se 
denunţe singur. Răspunsul este ridicol, în plus a fost deja comentat.

Cele peste 10000 de file cuprinse în dosarele de securitate ale d-lui Tudoran conţineau într-adevăr, după 
cum s-a presupus şi delaţiunile dumnealui şi îmi rezerv dreptul de a da publicităţii la timpul cuvenit o parte din 
turnătoriile d-lui Tudoran descrise în aceste dosare. Câteva din persoanele denunţate şi care sunt încă în 
viaţa (unele chiar celebre) vor avea probabil surpriza vieţii lor descoperind că autorul denunţurilor nu era altul 
decât sursa Tudorache.

Magda Botez (văduva prietenului fiului lor)



Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, ACSR, împlineşte în 

curând 10 ani de existenţă. De-a lungul unei decade s-au adunat 

sub umbrela asociaţiei 31 de membri plini (scriitori canadieni de 

origine română), 94 de membri corespondenţi (România, Israel, 

USA, Germania, Japonia, Hong Kong, Coreea de Sud, China, 

Polonia etc.) şi 15 membri onorifici. 

Ce scriu artiştii români din Canada? Poezie, eseistică, roman, 

publicistică, memorialistică, pamflet, critică literară, literatură 

pentru copii.

Palmaresul acestor 10 ani cuprinde 5 participări, cu stand 

propriu, la Salonul Internaţional de Carte de la Montreal şi 

prezenţa într-un prestigios studiu dedicat literaturii canadiene, 

organizat de către Universitatea York. Românii şi italienii 

reprezintă singurele comunităţi etnice din Canada care au 

astfel de asociaţii.

Dar, mai multe despre bucuria de a scrie în limba română şi de a o promova, putem afla de la 

Alexandru Cetăţeanu, Alex Le Citoyen, Alex The Citizen, adică de la preşedintele ACSR.

1. Alex – trec direct la formula nord-americană de apelare – cum au fost începuturile acestei 

organizaţii? Ce resorturi au stat în spatele acestei idei generoase?

Cristina, mă conformez – comunicarea în direct, la persoana întâi este lege în Nord America – primul 

pas spre integrare. Şi apoi ne cunoaştem de câţiva ani buni. Să-ţi răspund la perechea de întrebări: 

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR) sau Canadian Association of Romanian Writers 

sau Association Canadienne des Ecrivaines Roumaines a fost înfiinţată la începutul anului 2001 de 9 

scriitori români-canadieni. A fost înregistrată, cu acte în regulă la primărie, pe data de 1 martie. 

Nu ştiam câţi scriitori de origine română existau în Canada, dar chiar şi 9 suflete de români – oameni 

de mare valoare, erau de ajuns la început pentru a avea o asociaţie a noastră. La pagina web – 

www.scriitoriiromani.com – vei vedea – şi oricine se poate convinge că am dreptate – se pot vedea 

o parte din distinşii noştri membri fondatori care sunt pe prima pagină. Am gândit că numai uniţi, vom 

putea să realizăm mai multe acţiuni pentru cunoaşterea şi recunoaşterea culturii noastre româneşti în 

Canada şi în lume. Ai menţionat câteva ţări unde avem legături culturale – pot să-ţi spun că avem 

prieteni literari şi în alte ţări – Federaţia Rusă, Mexic, Finlanda, Franţa, Macedonia, Georgia, Anglia, 

Syria, Cipru… dar încă nu am ajuns să le publicam materiale şi prezentări în Destine Literare. Mai 

sunt multe de făcut – timpul ne este cel mai mare duşman.

2. O parte a palmaresului ACSR l-am prezentat în introducere, dar mă gândesc că tu poţi face un 

altfel de portret. De fapt, adevăratul succes îl constituie oamenii, pe care te rog să-i prezinţi.



Mi-ar face mare plăcere să prezint toţi scriitorii care fac parte din nucleul asociaţiei, plus pe distinşii membri 

onorifici şi membri colaboratori din diferite colţuri ale planetei, dar sunt prea mulţi. S-ar putea scrie o carte 

întreagă despre atâţia oameni valoroşi. 

Cum să procedez? Mă încurcă puţin această rugăminte. Să prezint numai pe câţiva din scriitorii ACSR, 

începând cu doamnele: (să nu se supere cei pe care nu îi voi menţiona): Ionela Manolescu, Livia Nemţeanu, 

Zoe Torneanu Vasiliu, Maia Cristea Vieru, Catălina Stroe, Felicia Mihali, Irina Egli, Eliza Ghinea, Cristina 

Mihai – vicepreşedintă – să vă dau de gol…, Miruna Tarcău, Margareta Amza… apoi Francisc Ion 

Dworschack, Sorin Sonea, Cezar Vasiliu, Radu Roşcanu, Eugen Caraghiaur, Ion Anton Datcu – 

vicepreşedinte, George Filip, Constantin Clisu, Corneliu Florea, Eugen Giurgiu, George Georgescu, Florin 

Oncescu, Dragoş Samoilă – vicepreşedinte şi mulţi alţii. Ne bucurăm şi ne simţim onoraţi să avem lângă noi 

personalităţi precum prof. univ. de limba greacă modernă şi antică Jacques Bouchard de la Universitatea din 

Montreal – care vorbeşte şi limba română; pe fostul ambasador al Canadei în România – Gilles Duguay – 

care a studiat şi a scris cărţi despre regina Maria; profesorul dr. Claudiu Mătasa, prof. dr. Doru Moţoc, poeta 

Carolina Ilica, Herman Victorov (mare filantrop şi iubitor de poezie – a adus din România un bust al lui 

Eminescu în Windsor, Ontario), scriitorul Ioan Barbu, poetul Dumitru M. Ion – personalităţi care nu mai au 

nevoie de prezentare. Avem membri colaboratori şi simpatizanţi din Japonia (Kae Morii – poetă cunoscută în 

toată lumea), Hong Kong (Martin Alexander, redactor la renumita revistă Asia Literary Review – poet care a 

câştigat Marele Premiu Internaţional de Poezie la Festivalul Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de 

Argeş, Yuri Gugolev, poet cunoscut din Rusia, ca să dau numai câteva nume. Ţin să subliniez – toţi aceşti 

scriitori sunt cu adevărat colaboratori şi membri simpatizanţi ai ACSR, nu cum se întâmplă la anumiţi 

diversionişti divizionişti al căror nume îmi scapă. 

Să menţionez numai câteva din activităţile ACSR de care putem fi mândri: Am realizat evenimente unice 

poate, pentru anumite personalităţi romaneşti din exil. Am comemorat pe Mircea Eliade şi Vintilă Horia – cu 

mărturii de la cei care i-au cunoscut personal pe aceşti mari, dar persecutaţi români. L-am comemorat pe 

Vasile Militaru, poet martir aproape uitat în România, l-am comemorat pe Aurel Manolescu, scriitor, umorist şi 

muzician de mare talent, am participat la anumite alte acţiuni precum comemorarea a 100 de ani de la 

naşterea lui Mircea Eliade la Divinity School – Universitatea din Chicago.dar să mă opresc aici. 

Se putea face mai mult, dar anumiţi români – anti-români, în loc să unească forţele şi resursele cu noi, au 

preferat dezbinarea. Cine nu ştie că – unirea face puterea? În Canada au ajuns şi români care au adus 

metehnele de acasă – trist dar adevărat. 

3. Celebrarea a 10 ani de activitate nu e puţin lucru. Ce «ni se pregăteşte»? 

Pe lângă manifestările pe care le plănuim la Salonul de Carte de la Montreal şi revista Destine Literare – 

număr festiv, încercăm să scoatem o Antologie a scriitorilor români din Canada. După cum ştii, am avut 

această idee acum doi ani (într-o colaborare neîmplinită – comunicată membrilor ACSR la timpul respectiv), 

dar nu am ajuns să o finalizăm. Mai bine nu ziceam nimic şi o scoteam de la tipar ca o surpriză. 

Nu am reuşit încă să comunicăm cu Hertha Muler, pe care o considerăm de-a noastră şi o apreciem enorm, 

să o invităm la Montreal, sa fie alături de noi. cumva. Dar nu am pierdut speranţa. 

Marea problemă a noastră, aşa cum am mai menţionat, este legată de timpul limitat al fiecăruia. Trebuie să 

se ştie – tot ce facem este benevol, cu sufletul şi nu ne ajută nimeni cu nimic.

4. Chiar dacă membrii „plini” locuiesc în Lumea Nouă, ei sunt interesaţi în egală măsură de ceea ce se 

întâmplă acasă şi de felul în care sunt recepţionaţi. Aşadar, ce spun confraţii din România despre cei din 

Canada? Care a fost reacţia publicului românesc faţă de literatorii care trăiesc dincolo de ocean?

Cred că suntem iubiţi şi apreciaţi. Am primit nenumărate felicitări de la personaje importante ale culturii 

româneşti, începând de la preşedintele Academiei Române până la cititorii de rând, dar oameni de cultură, 

evident. Nu oricine este interesat de literatură în România de azi. Independenţa noastră de orice asociaţie 

din România ne face foarte puternici. Publicăm şi spunem ce ne dictează conştiinţa. Nu suntem influenţaţi de 

nimeni. Mulţi oameni de litere de peste ocean privesc la noi cu speranţa că menţinem o ştafetă înaltă de 



valori româneşti, că recuperăm şi nu pierdem talentele literare româneşti rătăcite prin lumea largă. Publicam 

mulţi scriitori din ţară – încurajăm tinerele talente şi în felul acesta ţinem legătura cu ai noştri, de acasă.

5. Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români este un loc în care se construiesc punţi trainice între limba şi 

literatura română şi literatura canadiană (de limbă franceză şi de limbă engleză), dar şi cu alte literaturi şi 

simfonii lingvistice. Felicia Mihali, Irina Egli şi Miruna Tarcău scriu direct în franceză, iar Maia Vieru, Francisc 

Dworschak şi Luminiţa Suse au fost traduşi sau au creat direct în engleză. Şi lista poate continua. Cititorii ar 

trebui să ştie mai multe şi despre scriitorii care au asimilat limba şi civilizaţia română şi au ajuns mari 

ambasadori ai românismului.

Îi apreciem foarte mult pe colegii care se intersectează cu alte limbi, deci alte culturi, fără să-şi uite limba 

maternă. Aşa se află că mai există romani culţi pe lume, că avem o cultură puternică, valoroasă şi 

compatibilă cu marile culturi ale planetei. După cum ştii, în mass-media nord-americană rar se scrie ceva sau 

se aude ceva despre România, iar când apare ceva este de obicei negativ. Mai avem ceva sportivi care 

antrenează ştiri în care apare cuvântul român şi atât. În rest, parcă ţara noastră nici nu există pentru nord-

americani. Acţiunile culturale organizate de organizaţii culturale româneşti din România, plătite de la bugetul 

sărac al ţării (ICR-ul cu unul – Patapievici în frunte) sunt de obicei timide şi fără succes. Să nu mai vorbim de 

ambasadele româneşti, care nu fac mare lucru pe aici – mă refer la domeniul cultural. Poate că au mari 

succese în dezvoltarea relaţiilor economice şi politice – nu ştiu. Să nu uit – mai fac câte ceva – încercă să 

dezbine ce s-a făcut bun şi durabil. Cum s-ar putea explica faptul că atunci când doi indivizi şi-au făcut 

asociaţie de scriitori de limba română din Quebec (pun între ghilimele deoarece unii dintre cei care s-au 

asociat nu erau nici pe departe scriitori) ambasadoarea României în Canada s-a grăbit să-i felicite în scris – 

să le dea un boost de credibilitate – a gândit ea, de care aveau nevoie. Evident, oricine poate să-şi 

construiască o casă, dar să nu ia pietrele de la temelia altuia, cum au încercat să facă cei doi complici (iartă-

mă, îmi este… nu ştiu cum să le pomenesc numele – nu merită). Dar să nu mă îndepărtez de la întrebare. 

Sigur că ar trebui să se ştie mai multe despre acei oameni minunaţi, personalităţi de primă mână în 

Canada, care iubesc România, iubesc limba şi cultura română şi scriu despre subiecte româneşti. Regina 

Maria a României şi perioada în care a trăit este descrisă excelent în cărţile marelui Gilles Duguay, care s-a 

documentat poate mai bine decât orice cercetător român despre acest fascinant capitol din istoria ţării 

noastre. Profesorul universitar doctor Jaques Bouchard care a învăţat destul de bine limba română este 

deasemenea de admirat pentru studiile perioadei în care a trăit domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat – 

cărturar şi scriitor (a scris printre altele cartea Despre datorii şi aproape incredibil pentru vremea aceea, a 

scris la Iaşi în anul 1786 cartea Cuvânt împotriva nicotinei). 

Jean-Yves Conrad din Franţa este deasemenea o personalitate cunoscută, un scriitor apreciat, care a 

învăţat limba română şi a scris cărţi interesante despre România. Aşa cum am spus mai sus, suntem mândri 

că îi avem alături de noi pe acesti oameni deosebiti, ca Membri Onorifici ai ACSR.

6. Tu însuţi ai scris despre America văzută de tine, despre ce înseamnă acest conglomerat etnic şi 

lingvistic. Ce-am putea învăţa de la nord-americani? Ce-ar trebui să înveţe ei de la bătrânul continent, mai 

ales dintr-un colţ atât de fierbinte ca cel al României? 

Este adevărat, am călătorit în 47 de state americane şi am întâlnit tot felul de americani din clasa de mijloc a 

societăţii americane, în cea mai mare parte dentişti şi medici. Nu am fost încă în Alaska, Dakota de Nord şi 

Dakota de Sud. Am scris cartea Străin în America din care un cititor atent ar putea trage ceva învăţăminte. 

Americanii sunt oameni ca toţi ceilalţi occidentali, nu sunt foarte mult deosebiţi, dar s-au format totuşi 

anumite specificităţi, poate unice în lume. În fond sunt emigranţi din toate ţările lumii în căutare de libertate şi 

de o viaţă mai bună. În numai aprox. 400 de ani s-a format un popor puternic, serios, solid ca o stâncă, într-un 

teritoriu plin cu bogaţii naturale. 

Ce am putea învăţa de la americani? În primul rând seriozitatea – ştiu, este greu de învăţat aşa ceva de unii 

români. Apoi, simplitatea – sancta simplicitas. Americanii nu se complică în nimic ce fac – poate şi limba îi 

ajută să fie aşa. Legile sunt clare, fără posibilităţi de interpretare şi întoarcere şi respectate – nu ca în 



România. Nu iubesc deloc complicaţiile, întortochelile, încurcăturile. Îşi păstrează Constituţia din 1789 cu 

sfinţenie, nealterată major de noile tendinţe şi curente trecătoare. Americanii nu renunţă uşor la drepturile lor 

câştigate prin această Constituţie, moştenire sfântă de la temerarii lor strămoşi. De exemplu, dreptul de a 

poseda arme pentru a se apăra «de bandiţi şi de guvern» nimeni nu poate să li-l ia. În acest sens de exemplu, 

mentalităţile americane sunt cunoscute: «If you don't have a gun, freedom of speech has no power» (Dacă 

nu ai o armă, libertatea cuvântului nu are putere) sau «A man with a gun is a citizen. A man without a gun is a 

subject» (Un om cu o armă este un cetăţean. Un om fără o armă, este un subjugat). 

Instituţiile publice au mare respect pentru cetăţeni, cum nu au în România. Să îţi dau un exemplu, din 

experienţa mea, nu din auzite: Mi-am recâştigat prin hotărâre judecatoresca definitivă (după lupte lungi şi 

grele cu primăria municipiului Bucureşti, care nu ar fi trebuit să existe, dar acesta este alt subiect), după ani 

de zile de tergiversări şi complicaţii, apartamentul confiscat de comunişti, nevândut, dar locuit de un fost 

securist. Ce crezi? Primăria, a respectat justiţia? Nicidecum. Nici după 2 (doi) ani, această instituţie tristă a 

Capitalei (peştele de la cap se împute!) nu mi-a răspuns la cererile mele de reposedare. După reglementările 

de acolo, la orice cerere înregistrată ar trebui să se răspundă în maxim o lună! Îţi dai seama ce anomalie – vor 

putea românii să înveţe cinstea, să-şi schimbe atitudinile? Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla în 

«State» dacă ar exista un caz similar.

Ce ar putea învăţa americanii de la români? Nimic, sau poate ar putea învaţa câte ceva, dar ar fi păcat… 

7. Ai fost tradus şi în franceză de Jean-Yves Conrad cu «Le Pays de Hyperboreens». Povesteşte-ne 

despre această legătură extraordinară cu scriitorul francez şi despre bucuria de a fi publicat în ţara lui 

Moliere.

Jean-Yves Conrad (i-am pomenit numele înainte) este un scriitor extraordinar, mare iubitor al limbii şi al 

culturii româneşti. A scris cărţile «România, Km 0” , « Românii din Paris» şi altele. I-a plăcut cartea mea 

«Canada – ţara hyperboreenilor” şi a hotărât să o traducă şi să o publice. Este mare lucru să fi publicat în ţara 

lui Moliere şi a lui Voltaire, mi-a făcut o mare bucurie – este o mare realizare şi satisfacţie să fi apreciat de un 

scriitor francez. Cartea mea Străin în America a fost tradusă în albaneză de prof. dr. Luan Topciu, un alt 

prilej de bucurie şi satisfacţie.

8. Tot românul e poet. Deci, nu ai rezistat tentaţiei de a scrie şi versuri. A apărut un prim volum – De la 

Herodot cetire – şi câteva participări la festivaluri internaţionale de gen. Ce are atât de atrăgător aceasta 

muză, Calliope, încât «să te răpească» din lumea prozei?

Dragă Cristina, trebuie să-ţi spun că m-am născut ascultând poezii. Mama mea, Elisabeta Gh. Costeanu 

din comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea, mare cunoscătoare de poezie românească îmi recita cu mult suflet 

poezii de Vasile Militaru, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Stefan O. Iosif, George Coşbuc şi alţii. Până la 

urmă, după lungi ezitări, îndemnat de prieteni poeţi (printre care pot să destăinui pe marele poet martir Cezar 

Ivănescu), am decis să public o parte din poeziile mele – cele pe care le-am mai găsit – împrăştiate prin te 

miri ce agende şi fiţuici. Le ţineam mai mult pentru mine, fără să am curajul să le public. Până la urmă, răpit de 

Calliope, am făcut primul pas. Apoi, gheaţa fiind spartă totul s-a desfăşurat spre încurajarea mea ca poet. Am 

fost invitat la mai multe festivaluri de poezie. La unele am putut să particip, la altele nu. Timpul (mă repet), 

acest nemernic din vieţile noastre, mă împiedică să fac multe lucruri care mi-ar plăcea şi pe care ar trebui să 

le fac. Am carţi incepute şi neterminate şi fel de fel de proiecte care au ramas aşa – proiecte.

9. Într-una dintre poezii îţi pui o sfâşietoare întrebare: unde a mai bine? Unde a adevărata casă: în România 

sau în Canada? Răspunsul l-aş sugera eu: în limba română.

Dar acest du-te vino între Canada şi Europa face parte integrantă din cartea ta de vizită. Aş dori să ne 

dezvălui mai multe despre viaţa ta din spatele cortinei, aceea de inginer specialist în tehnică medicală şi de 

membru de onoare al comunităţii. 

Sigur, în limba română trăiesc dintotdeauna, limba română îmi este adăpost de intemperii. Cele aproape 

trei decenii de trăire în alte limbi nu m-au îndepărtat de limba mea oltenească, chiar dacă o mai amestec şi o 

mai încurc puţin cu limbile în care îmi câştig existenţa. Avem o limbă frumoasă, complexă şi cu un perfect 



simplu pe care îl recomand şi pentru care pledez la toţi prietenii mei – o formă superioară de exprimare… în 

acest interviu n-avusei ocazia să-l folosesc… 

Dar să îţi fac o destăinuire: Visăm, eu şi soţia mea, dr. Julia Deaconu – Cetăţeanu să trăim ultima parte a 

vieţilor noastre acasă, între dealurile copilăriei mele de la Amărăşti spre Drăgăşani. Julia a fost medic acolo, 

la începuturile carierei. Casa este aproape gata, exact pe acelaşi loc unde a existat marea culă oltenească 

distrusă de răul comuniştilor, cula în care m-am născut. Visez că descopăr şi fântâna astupată de comuniştii 

cei fără de suflet – fântâna copilăriei mele cu apă bună, miraculoasă, poate apă vie pentru mine. Va fi ultima 

mea copilărie, nu ştiu dacă va fi la fel de fericită sau tristă ca prima, dar simt că acolo mă atrage pământul 

moştenit de la strămoşi. Acolo mă atrag viile udate cu sudoarea strămoşilor mei, pădurile din care bunicul 

meu tăia numai uscaturile şi strâmbăturile să rămână pădurea pentru urmaşi, dreaptă şi frumoasă. Evident, 

a mai rămas puţin din ce avea renumita familie de cărturari şi eroi a Costenilor din Costea (din care mă trag 

după mama) şi a Cetăţenilor din Cetăţea, dar tot a mai rămas câte ceva. 

Să mă-mpart în două-aş vrea.

Unde oare-i ţara mea?

De acolo sunt aici,

De aici sunt tot acolo,

Împărţit în două ţări,

Între două depărtări… 

Dar să las poezia şi să revin la pământul canadian… Prin muncă serioasă şi prin sacrificii am ajuns 

canadian din clasa de mijloc a societaţii şi recunoscut ca atare, odată ce am fost ales chiar preşedintele al 

clubului Rotary. Am lucrat în domeniul meu – aparatură electronică medicală, dar nu m-am mulţumit să 

lucrez la stăpân şi mi-am deschis compania mea, unde practic exploatarea mea de către mine. Este greu, 

dar este cel mai bine aşa. Iubesc această ţară, unde orice emigrant poate ajunge să ducă o viaţă demnă, 

dacă este serios şi perseverent. Aşa cum zicea Napoleon – Orice soldat poartă în raniţă bastonul de general 

– zic şi eu – orice emigrant, poartă în raniţă posibila lui bunăstare. Totul este să creadă în şansa lui, care nu 

este departe în Canada. 

10. Am încercat un paralelism perfect între vârsta ACSR şi interviu: 10 ani-10 întrebări.

O cifră rotundă înseamnă bucurie, analize şi gânduri de viitor.

Ultimul cuvânt îţi aparţine.

Mulţumesc! Transmite salutări mamei tale, apreciata scriitoare Veronica Balaj! Invităm toţi membrii 

colaboratori, membrii onorifici şi toţi cititorii revistei Destine Literare să fie alături de noi în aceste zile 

aniversare! Să ne bucurăm că suntem toţii aproape, în ciuda distanţelor care ne separă.

LA MULŢI ANI! 

NB. Din anumite motive întemeiate, A.C.S.R. a renunţat în ultima oră să mai participe la Salonul de carte de 

la Montreal. În compensare, cu ocazia a 10 ani de existanţă, se vor organiza alte activităţi culturale. 

Comitetul Executiv al ACSR.



Ne acoperã, în plinã dimineaţã, norii toropiţi de fierbinţeala dragostei lor, consumate în noapte..., ne 

acoperã norii zilelor, în care prea pustii, ne-am pierdut în întunericul vieţii…

Tu mi-ai dãruit o Moarte. Eu, îngenunchind în suferinţã, ţi-am dãruit viaţa mea spulberatã de vise şi 

întroienitã de frunzele toamnei, ce ne-au colindat prin oase… 

Norii, purtând nepãsãtori amprenta buzelor noastre unite într-un sãrut mort, ne-a rostogolit trupurile 

purtate de pãcat, într-un blestem etern…

Sângele meu otrãvit, ce s-a scurs învolburat în toate visele omenirii, memorându-ţi formele şi 

implantându-le în gândurile tuturor îndrãgostiţilor lumii… 

Aproape obsesiv, visez cã, într-o altã viaţã vom muri împreunã sub o ploaie rece de toamnã…, 

îndepãrtaţi, prãbuşindu-ne în pulberi de stele cu coadã… 

Doi oameni înfrânţi de dorinţã, trudind în dragoste şi pãcãtuind în pustiul ce îi înconjoarã…

Trec prin venele mele norii plumburii, fulgerându-mi visele îndurerate..., trec toamnele…, trec iernile 

şi covoarele de flori ale primãverilor…

Privesc înspãimântat drumul fãrã de întoarcere al vieţii noastre, nervura pietrelor fãrã de suferinţã, 

şi-ţi încrustez din sângele meu un nou cântec, pãtat de curcubeul amintirilor… 

Plutesc printre nori, cu singurele mele averi: Credinţa, Nãdejdea, Dragostea…

Pustiu, la capãt de lume, înzãpezit în nopţile stelare, primesc sã stau la masa de joc cu Moartea…

Începe jocul…, jocul..., jocul, flacãra nestinsã a vieţii.., durerea umbrelor îngenunchiate şi rãtãcite 

prin deşerturile infernului..., jocul de-a Viaţa..., jocul de-a Moartea..., jocul de-a Dragostea…

Respiraţia trupului meu e gata de atac, cãzând în nedumerire…, cine?..., cine va câştiga şi de data 

aceasta?! Vulturii de pradã, mã hãituie sub ploile de cãpşuni date în pârg…

Înaintez cu greu la masa de joc, umbra mea îndoliatã se hlizeşte la Moarte, aruncându-şi privirea 

spre un alt muritor fãrã de umbrã, care aleargã troienindu-mã cu singurãtate…

Încordat, într-o împreunare satanicã, arunc zarurile vieţii citite de vreme şi roase pe la colţurile de 

lume… Zarurile nu se opresc, rostogolindu-se..., rostogolindu-se..., rostogolindu-se la infinit. 

Am câştigat..., am pierdut…, cine mai poate şti?!

Stele cad înfrânte dintre nori, încãtuşându-ne sub pulberea lor diamantinã, azi…, mâine…, pentru 

totdeauna…

Nori şi Om, o singurã Moarte!



În fiecare zi, mă strecor dincolo de trup, căutând în sângele meu ciutele, ce-şi alintă setea de vis în 

murmurul curcubeului toropit de dragostea lui Dumnezeu…

Îngeri cu tãlpile goale, alunecã pe iarba proaspãt cositã, grãbiţi, aproape în panicã, înfioraţi de durere, 

cãutându-ne… 

Primesc o nouã pedeapsã… pedeapsa mea eşti tu...,tu cu neliniştile sânilor tãi..., tu cu foamea de dragoste 

ce mã îngenuncheazã..., tu cu frãmântãrile şi mângâierile ce-mi înfloresc pe trup… 

Licuricii nopţilor de august, îmi lumineazã drumul ce fumegã, paralizat, plutind în derivã… 

Mai pustiu ca oricând, mã destram în lumina vie a soarelui, bântuind printr-un tunel orange..., risipit printre 

raze..., însetat de dragoste, îmi împart cu tine rãnile amintirilor… 

Încã ne mai iubim…, încã ne mai urâm…

Învãluiţi în disperare, ne minţim împovãraţi de cuvintele nerostite la timpul potrivit… 

Aşteptãm, în amurg, întâlnirea cu Diavolul…

Împietriţi, într-o aşteptare mutã, suntem douã umbre ce se contopesc, orbecãind în luminã, douã umbre 

acoperite de stele..., douã umbre încãtuşate într-o bãtrâneţe fãrã de margini…

În fiecare zi ne îndepărtăm, întemniţându-ne unul în altul până la arderea totală..., până la lacrimă..., 

curgând, în viaţă, denşi şi arzători ca o lavă, mistuindu-ne, încătuşaţi, într-o singură Moarte…

Tu şi Eu, douã umbre lãptoase, cãlãtorind fãrã de ţintã printre laţurile Vieţii… Tu şi Eu..., morminte în viaţã, 

biciuite de ploi, prãfuite în furtuni şi cãzute în dezastru… 

Eu-alb, Tu-albã..., douã schelete calcinate numãrându-şi oasele în fiecare zi, navigând fãrã de ţintã, la 

stânga..., la dreapta…, înainte..., înapoi..., şi..., şi iar de la capãt..., încãtuşaţi în viaţã..., împovãraţi cu 

dragoste, ne stingem ca o lumânare uitatã la capãtul unui muribund… 

Îngerii, atinşi de melancolie, jucându-se nesupravegheaţi cu clipele, ne deschid nou drum, fãrã de 

întoarcere…, un pas..., doi paşi..., o cãrare întreagã..., sfârşitul este aproape…

Tu şi Eu, o singurã Moarte! 



Ten minutes to clean-up and a life long of nice memories, after o couple of hours 
spent with an old friend. So good for your spirit! Just do it.

Ce multă bucurie poate să aducă o revedere cu un vechi prieten, nu poţi să-ţi 
imaginezi fără să încerci să faci acest lucru posibil, chiar dacă ar părea imposibil!

O astfel de întâlnire aduce în prezent amintiri frumoase care te trezesc la viaţă; îţi 
doreşti să fie din nou – ca atunci – să poţi cel puţin retrăii momentele atât de dragi pe 
care nu le mai poţi repeta.

Iată că după un lung schimb de email-uri, prietena mea Mary se hotărăşte să vină la Montreal. Fiica ei 
Sarah locuieşte în Laval. Ea vrea să petreacă Thanksgiving-ul cu fiica, ginerele şi micuţa Jenny (2 ani).

Ne dăm întâlnire la Gara Centrală. Mary a luat trenul la Bathurst, în New Brunswick şi după 13 ore de 
taca-taca, soseşte la destinaţie. O întâlnesc acolo şi o recunosc, deşi, fără să-i spun, o găsesc mult 
schimbată. Prietena mea s-a schimbat în cei 5 ani de când ne-am văzut ultima dată. Desigur m-am 
schimbat şi eu, căci toţi ne schimbăm cu trecerea anilor. Dar, ce contează, dacă în interior nimic nu s-a 
schimbat! Suntem la fel, indiferent de timp, ceva ramâne – the same. Câte poveşti am avut să ne 
spunem! Totul pe o notă pozitivă, cu toate că relaţia noastră a avut de-a lungul timpului – ups and 
downs. Au fost perioade de timp când Mary nu a mai vorbit cu mine. Când mama ei, o fostă asistentă 
medicală (şefă la o maternitate din localitate) a venit la cabinetul meu să se plângă căci fiica ei (Mary) 
a devenit o străină pentru ea, eu the Doctor am pus mâna pe telefon şi i-am cerut lui Mary, să-şi facă 
timp să o viziteze pe mama ei s-au cel puţin să o sune de Ziua Mamei, care se apropia. Mary a 
considerat intervenţia mea ofensivă şi ca urmare, nu ne-am mai văzut mult timp după aceea.

Istoria prieteniei noastre a început prin anii '90. Eu tocmai cumpărasem o practică medicală 
(Medicină de Familie) într-o localitate din sudul provinciei New Brunswick. Populaţia acestei zone era 
predominant loyalistă (fidelă Coroanei Engleze) spre deosebire celei din nord, predominant de 
descendenţă franceză (acadienii). Mary s-a prezentat la noul meu oficiu ca pacientă şi mi-a vorbit, în 
franceză; rar să întâlneşti vorbitori de limba franceză în această zonă anglofonă, unde, paradoxal, 
multe nume sugerează francofonia. I-am cunoscut soţul, Tom, şi pe cei trei copii: Sarah, Laura şi 
Joshua, toţi oameni minunaţi. Prietenia lor m-a ajutat să mă simt acasă departe de casă. La plecarea 
lor (aici îţi cumperi casa unde găseşti job-ul) – eu am cumpărat casa în care ei locuiseră un timp, şi pe 
care o iubiseră mult. Am iubit şi eu această casă, construită pe o colină, cu vedere superbă spre 
pădure şi apă (Grand Lake). În pădurea noastră am făcut cunoştinţă cu animale şi păsări, pe care nu 
le văzusem până atunci. Unul este acest înfometat Blue Jay, pasăre de o frumuseţe rară care mereu 
cârâie după mâncare; vine acum şi în grădina noastră, lângă Montreal, iar altă pasăre iubită e robinul 
sau mierla de America, aşa zisă my love. Este o pasăre blândă şi cu mult simţ al familiei! Îşi face cuibul 
în mărul din curte şi în fiecare an ne face probleme, căci un pui cade din cuib înainte de a fi capabil să 
zboare şi atunci este mare zarvă în ogradă ca să-l apere de duşmani (pisica vecinului, pe care o 
fugărim neîncetat până recuperăm puiul). 

Iată că m-am îndepărtat de subiect. Tomy venea din zona franceză iar numele de familie fusese 
Poirier. Pentru a se integra mai bine în societatea anglofonă (unde erau şi mai multe job-uri) ei şi-au 
schimbat numele în Perry, cum dealtfel numele Roy a devenit King. Am întâlnit, tot acolo, şi un Roy 
care a rămas Roy şi continua să vorbească limba bunicilor, franceza. Acest om era special. Aş fi putut 
paria că a fost şi un foarte bun muncitor, organizat şi disciplinat, care ar fi putut să se înţeleagă cu orice 
fel de… boss (şefii erau în mare majoritate englezi) fără să trebuiască să-şi schimbe numele.

Câte amintiri, câte poveşti minunate am putut să împărtăşim în cele câteva ore petrecute împreună! 
Am pregătit o mică masă românească, la mine acasă: cu mici, salată de vinete s.a. Nu gustase 

vinetele în viaţa ei şi 
desigur nici romanian 
hamburger. Ce festin! 
Much appreciated… 

Prietenia noastră a 
devenit mai puternică, şi 
ducem mai departe dorul 
de a ne revedea!



(continuare din numãrul anterior)

523. În clipa eternei noastre iubiri privirea ta este o sărbătoare.
524. Darul este puntea spre libertatea de a fi alături unul de altul.
525. Aminteşte-ţi mereu de strămoşii tăi fiindcă ei sunt cel ce eşti tu azi.
526.  Nu-ţi înfrunta Destinul fiindcă te vei înfrunta pe tine însuţi.
527. Arşiţa cuvintelor nu poate fi udată cu ploaia tăcerii decât prin iubire.
528. Lasă Soarele să-ţi inunde fereastra inimii ca întunericul din tine să se risipească 

odată cu zorii iubirii.
529. Oare de câţi spini am avea nevoie Doamne pentru a ne mântui?
530. Nu risipi grăuntele cuvântului fiindcă acesta poate să înmugurească prevestind 

primăvara menirii tale în această lume.
531. Cel fără de păcat nu se poate naşte în lumea păcatului lăsată de Dumnezeul 

iubirii!
532. Nu striga dincolo de tine fiindcă oricum nu vei fi înţeles.
533. Oricât de departe vei călători sfidând spaţiile şi timpii tot în tine va fi cel mai departe.
534. Care petală din floarea sufletului tău nu va rugini în toamna uitării?
535. Nu te încrede niciodată în hainele Cuvântului fiindcă acestea pot fi la fel de înşelătoare precum 

hainele unui om. Crede numai în sufletul Cuvântului.
536. Ce repede apune viaţa în spatele astrului de vis al morţii.
537. Viscolul sentimental al vieţii devine focul lăuntric ce-mi arde sufletul aflat la poarta marii noastre 

iubiri.
538. Lasă Timpul să vorbească orice fiindcă toate ale lui sunt trecere.
539. Pe unii îi ţine în viaţă doar invidia deşertăciunii ce îi îndeamnă să se răzbune pe Deşertăciunea 

împlinită.
540.  Vai de cel care nu-şi cunoaşte ora exactă a propriei sale vieţi.
541.  Marile vârfuri ale acestei lumi sunt Deşertăciunea şi Nonsensul. Care este cel mai înalt?
542. Priveşte un cadavru şi întreabă-te unde este marea grandoare a vieţii?
543. Diferenţa dintre omenire şi omenie este ca şi cea dintre viaţă şi moarte.
544. Semenii omenirii vieţuiesc iar ai omeniei convieţuiesc!
545. Nu există număr al cărui origine să nu înceapă cu unu cum nu există Dumnezeu care să nu fie 

Unul Singur şi Întâmplător. Oare ar trebui să plângem singurătatea Lui Dumnezeu sau a omului?
546. Ascultă cum sună ceasul naturii sufletului tău.
547. Ce poate fi în regatul morţii care să poată fi cunoscut cu certitudine în această lume?
548. Tot ce are un timp al său va muri.
549. Şi Timpul se naşte ca orice trecere ce merge spre moarte odată cu vremea sa.
550. Numai limita voinţei îţi poate spune deschis cine eşti tu în această lume a păcatului.
551. Care sfinx nu-şi are piatra sculptată de vântul clipelor şi care om nu este erodat de Timp?
552. Cu Timpul alături de tine eşti sigur de moarte.
553. Numai răsăritul îţi poate aduce apusul şi acesta iarăşi răsăritul.
554. Oricât de fierbinte ar fi vara este mult mai apropiată toamnei decât iarna.
555. Cum de nu oboseşte această lume ducând atâta deşertăciune şi păcat?
556. Deja îmi este dor de clipa luminii tale să-ţi simt mirosul de fân al amintirilor cosite de uitare.
557. Întreabă-ţi singurătatea de ce anume avem fiecare propria noastră lume a Destinului?
558. De ce doare dorul în lumea păcatului?
559. Cine a greşit eu sau Dumnezeu când am ajuns în lumea păcatului care devine şi lumea mea?
560. Şi cel ce nu-şi caută calea merge pe un drum la fel de bun ca şi cel ce o caută cu cerbicie. Ambii 

vor ajunge la aceeaşi moarte.
561. Depinde de moarte dacă ţi-ai trăit sau nu cu adevărat viaţa.
562. Cât sânge va mai curge prin venele Destinului acestei lumi a păcatului?
563. Tot ce are Destin moare.
564. Cine are Destin nemuritor? 
565. Nu poate exista Destin nemuritor fiindcă acesta trebuie să se împlinească odată şi odată. 
566. Un Destin nemuritor este un Destin neîmplinit.



567. A se împlini un Destin în nemurire este ca şi cum ai accepta că nemurirea este un deznodământ şi prin 
urmare are un sfârşit.

568. Vocea cea mai puternică o are uneori tăcerea.
569. Zborul cel mai înalt este numai în tine.
570. Toate frumuseţile lumii nu valorează cât inima ta.
571. Oricât de frumoase ar fi marile minuni ale lumii ele nu pot sta nici măcar la picioarele marilor iubiri.
572 . Postamentul logicii este ilogicul.
573. Cât cer Doamne, cât cer are această lume plină de păcate.
574. Numai penitenţa rugăciunii ne poate mântui Doamne?
575. Ce a fost înaintea lumii va fi şi după ea.
576. Diferenţa dintre realitate şi iluzie constă în Adevărul Absolut.
577. Adevărul este tabla pe care se scrie Cuvântul.
578. Doar Dumnezeu îi poate spune EU fiecăruia dintre noi.
579. Ne naştem doar pentru a călca în picioare lumea păcatului o viaţă întreagă, mergând care încotro 

pentru a ne întâlni cu toţii aceeaşi moarte.
580. Te rog iubire lasă-mi Destinul în sufletul tău.
581. Teama este aerul vieţii.
582. Cât de goi am fi dacă nu ne-am îmbrăca sufletul cu ţărâna naşterii?
583. Oare e o simplă întâmplare faptul că Pământul e rotund?
584. Durerea sufletului nu poate fi tratată decât cu suflet.
585. Nimic nu doare mai tare decât iubirea.
586. Ai fost o speranţă a visului vieţii mele pierdută în ceaţa deşertăciunii acestei lumi.
587. Ce poate fi mai important decât trezirea din visul vieţii?
588. Am visat cu tine această viaţă, întâlnindu-te, de aceea ai devenit marea iubire a vieţii mele.
589. Îţi mai aminteşti când te iubeam până dincolo de infinit? Atunci nu credeam că infinitul poate fi atât de 

mare.
590. Îmi este dor de ochii tăi şi de clipele frumoase aflate în Cuvântul Lui Dumnezeu despre tine.
591. Eternitatea este o simplă fantasmă în raport cu cerul senin din ochii tăi.
592. Este atât de mult senin în mine încât sper mereu în furtuna unei mari iubiri.
593. Ce ne-am face noi oamenii fără de moarte? Dar fără de iubirea care să ne arate calea de dincolo de 

moarte?
594. Nu există sărăcie mai mare decât ignoranţa.
595. Dacă ar trebui să aleg darul cel mai de preţ dintre spaţiu şi timp nu aş alege nimic, ci m-aş gândi la 

Cuvântul Lui Dumnezeu care le-a gândit pe amândouă doar pentru Iluzia Vieţii.
596. Dacă fiecare cuvânt rostit ar fi un strop, până unde s-ar întinde oceanul cuvintelor şi ce ţărmuri ale 

limbajului ar spăla?
597. Doar prin tine poţi învăţa să mor.
598. Mi-am rupt singurătatea asemeni unei coli de hârtie şifonate de Destin pentru a ne întâlni undeva 

cândva.
599. Ce ne-a dăruit Cuvântul Lui Dumnezeu în lumea păcatului? Viaţa şi Moartea.
600. Să fi greşit Cuvântul Lui Dumnezeu atunci când a rostit lumea păcatului, să fi fost Dumnezeu mai 

neştiutor decât viitoarea Satană ce avea să se nască din creaţia Lui?
601. Cea mai lungă viaţă nu este aceea care durează mult ci aceea care doare cel mai tare.
602. Nimic nu poate fi mai strălucitor decât Lumina Divină din sufletul tău.
603. Inima nu-ţi va spune niciodată: bate-ţi Clipa, ci o va face ea singură.
604. Cine nu crede în apus pierde înţelesul răsăritului.
605.  Suntem o lume a gardurilor ridicate între noi dar şi între noi înşine faţă de noi.
606. Plăcerea este deseori un pandantiv al ororii mai mult sau mai puţin ascunse.
607. Eşti femeia visurilor mele din visul vieţii dar nu ştiu care dintre aceste vise sunt reale.
608. Ascultă-ţi Clipa şi nu crede niciodată în Timp.
609. Viaţa are nevoie de înţeles şi de aceea nu ne va explica niciodată moartea.
610. Care floare poate fi mai frumoasă decât ochii tăi atunci când îşi plâng lumina care le spală speranţele 

cu împlinirea de a fi împreună?
611. Am să strig până dincolo de mine spre a fi auzit de necuvintele privirii tale.
612. Suntem o lume a întrebării: De ce?
613. Te simt alături de mine chiar şi atunci când locuieşti în florile de meri ai amintirii mele.
614. Numai stelele ştiu de ce este atât de întunecos Universul viselor noastre.
615. Lângă tine şi toamna devine primăvară, iar ruginiul simţămintelor se transformă în mugurii nespuşi ai 

iubirii.
(continuare în numărul următor)



Anul acesta, toamna a venit în Bucureşti cu avionul de Montreal. Era 29 septembrie când Poetul, 
George Filip, îşi făcea intrarea triumfală în minunata noastră capitală. 

Dacă anul trecut vizita în ţară a poetului a fost fără surle şi trâmbiţe, acum trebuia, era musai să fie 
altfel. Şi m-am pus pe treabă. Sigur că nu a fost uşor! Nimic nu e mai greu decât să îl mulţumeşti pe 
George Filip. Pentru că deşi pare o adiere de primăvară, doar cu mici răbufniri de vânt când şi când, el 
este, în esenţă un uragan!

Nici de data aceasta nu a fost altfel. Deşi mă avertizase cu vreo lună în urmă ca vine în ţară, data mi-
a spus-o doar cu câteva zile înainte de sosire, dacă mă gândesc bine, doar cu vreo trei… Ei, pune la 
cale o lansare de carte în trei zile! Pentru că o lansare i-am pregătit, cu cele două volume de poeme 
apărute anul acesta: Om de Povară şi Şi Toamna Vine. Greu, dar nu imposibil! Am dat telefoane – 
sute! – am alergat încolo şi încoace, am… dar câte nu am făcut! Lucrurile au cam stat în coadă de 
peşte până în ultima clipă. Dar s-au rezolvat. Toate.

Din motive tehnice, nu am putut merge la aeroport să îl întâmpin chiar la primii paşi pe care i-a făcut 
pe solul românesc, dar seara aceleiaşi zile a fost una specială. Mai ales că George Filip nu a venit cu 
mâna goală: l-a adus cu el pe Alex Cetăţeanu, un om care m-a cucerit chiar de la primele cuvinte, aşa 
că la masa festivă m-am aşezat lângă el, comiţând primul act de trădare faţă de Poet. Una peste alta, 
seara a fost frumoasă, veselă, şi… productivă, pentru că, scriitorul Alex Cetăţeanu, Preşedintele 
Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români, directorul revistei Destine Literare din Montreal, a 

fost de acord să participe la lansare, decalându-şi cu o zi programul stabilit pentru această 
vizită în România.



Surpriza cea mai mare, însă, a fost apariţia chiar în aceste zile, a cărţii mele de debut de autor, carte care a 
ieşit de la tipar chiar pe întâi octombrie. Şi pentru că George Filip este cel care a pus umărul la acest 
eveniment cu valoare imensă pentru mine, sigur că trebuia să mergem împreună să scoatem cartea de la 
tipar. Şi am mers. Prima persoană care a văzut cum arată Rătăcind printre şoapte şi trandafiri galbeni, a 
fost desigur Poetul. Şi i-a plăcut. A pus mâna pe un exemplar şi nu l-a mai lăsat, nici pentru autograful pe care 
i-l pregătisem. 

Iată-ne, în sfârşit în ziua de duminică, 3 octombrie, la sala „George Constantin” a Teatrului Nottara din 
Bucureşti, unde datorită unui om special, un artist de excepţie, pe care eu îl ador, Mircea Diaconu, lansarea, 
dubla lansare, pentru că Toamna lui George Filip a venit Rătăcind printre şoapte şi trandafiri galbeni, a 
fost altfel, a fost ceva atât de intim, atât de aproape de suflet, încât fiecare dintre oaspeţii noştri au plecat cu 
un dar de iubire în suflet, un dar de la şi pentru prieteni. Mulţumesc şi acum domnului senator Mircea 
Diaconu, Danei şi lui Cristi pentru felul în care ne-au primit acolo, unde mereu mă simt acasă, dar pe 3 
octombrie, am fost chiar acasă!

Oaspeţii noştri au fost dintre cei mai dragi nouă. A fost Alex Cetăţeanu, care a urcat pe scenă şi a vorbit 
despre poet, apoi Sorin Cerin, filozof, poet şi prozator, urmat de Darie Ducan, tânărul care mă uimeşte de 
fiecare dată prin contradicţiile extraordinare din personalitatea pe care încă şi-o construieşte, dar nu a găsit 
toate elementele, de aceea pare uneori arogant, dar nu este decât teribilist, este simpatic şi inteligent. 
Talentat dar tare grăbit. Mai are timp să se aşeze! O frumoasă surpriză, şi la propriu şi la figurat, a fost 
nepoata poetului, cântăreaţa şi profesoara Viorela Filip, care cu un şarm de zile mari, a încântat pe toată 
lumea cu discursul ei.

Pentru că eram într-un teatru, şi pentru că şoaptele mele s-au născut în teatru, nu puteau lipsi prietenii mei, 
actorii. A fost acolo Silviu Biriş, a fost Dan Tudor. A fost excepţionalul artist şi om de cultură Dan Puric, dar au 
fost acolo şi milenarii prietenii şi oamenii cei mai dragi mie, reprezentaţi pe scenă de profesorul Mihai 
Petrescu, scriitor şi milenar, iubitor de zbor ca şi mine. A fost în faţa reflectoarelor şi preotul Mihai Bota şi au 
vorbit şi alţii, ai noştri, pentru că am fost acolo între prieteni, şi Doamne, am văzut, abia acum, cât de mulţi 
suntem!

Din sală ne-au susţinut cu sufletul poeta Florina Isache, doamna Eleonora Arbănaş, Preşedinta Fundaţiei 
„Alexandru Şerbănescu”, alături de soţul său poetul Sorin Arbănaş, prietena noastră dragă Clara Aruştei, 
fiica marelui poet Cezar Ivănescu, Max Muntean, o voce de mare clasă, apoi, o persoană tare dragă 
sufletului meu, Măndiţa Constantin, soţia unui mare artist şi om, cel care a fost maestrul Nicu Constantin. Nu 
întâmplător am lăsat pentru acest moment pe cei pe care eu îi adun sub un singur nume: Clanul Ciubotaru! 
Vera, Cristina, Gabi şi Vali Ciubotaru, patru vlăstare ale aceluiaşi trunchi, profesorul şi scriitorul Constantin T 
Ciubotaru, cel care a fost moderatorul, hai să îi zicem aşa, – pentru că acolo nu a fost nimic conform regulilor 
cunoscute, a fost mult mai mult, – evenimentului de la Nottara, care a pus tot sufletul pentru reuşita acestei 
duble lansări. 

Trebuie neapărat să amintesc de domnul colonel Lică Pavel, poet, prieten al nostru şi un mare ajutor în 
această perioadă, pentru Poet, pentru noi.

Una peste alta, a fost un moment de care ne vom aminti cu toţii. Mai bine de patru ore în care am început să 
cred că se mai poate, că nu a murit cultura în România, că merită să luptăm pentru că iată, au venit canadienii 
să ne sprijine! mai în glumă, mai în serios, canadienii, Alex Cetăţeanu şi George Filip, ne-au dat credinţa că 
putem şi noi şi chiar avem cu ce!

După lansare, Poetul a plecat prin ţară. Apoi a plecat acasă, acolo unde îl aştepta Măriuca lui. Că nu a spus 
când pleacă şi că m-am pomenit cu un e-mail de la Montreal în urmă cu câteva zile, nu mă miră, nu mă 
supără. Pentru că aşa e el, Poetul. Un uragan care porneşte când nu te aştepţi şi devine adiere de primăvară 
brusc, apoi iar… 

Până la o altă toamnă bucureşteană cu POETUL, va trece o iarnă. Grea sau uşoară, lungă sau nu, dar 
sigur cu George Filip, pentru că tehnica modernă face minuni!



Autoarea articolului nu se îndoieşte nici o clipă, şi aici îi dam dreptate, cartea lui Anton Dumitriu a 
fost cenzurată înainte de a i se da bun de tipar.

Dacă numele lui Nae Ionescu a fost total interzis de către comunişti, nu aceeaşi situaţie s-a întâlnit 
vis-a-vis de persoana lui. Poate părea ciudat, dar personajul Nae Ionescu a fost întruchipat pe ecran, 
cu nume schimbat, binenţeles. Mă refer aici la două filme, cunoscute celor din ţară. În primul dintre 
ele, Actorul şi sălbaticii, profesorul de la Universitatea din Bucureşti apare sub numele de Guţă 
Popescu (o aluzie cumva la caracterul Ghiţă Blidaru din romanul De două mii de ani de Mihail 
Sebastian, sub care era identificat acelaşi Nae Ionescu?).

Guţă Popescu, aşadar, apare ca un personaj din camarila regală, infiltrat în Mişcarea Legionară cu 
scopul de a-i folosi pe membrii acesteia la asasinarea lui Constantin Tănase dar şi profesor 
universitar cu idei de dreapta în gura căruia i se pune un citat cioranian: „Nu pot iubi decât o Românie 
în delir”. A doua producţie cinematografică, Un comisar acuză, un film de Sergiu Nicolaescu, ne 
prezintă un senator legionar, Naomescu (de data aceasta numele este spus aproape pe faţă), 
organizatorul principal al crimelor facute de legionari la închisoarea Jilava şi în arestul poliţiei 
capitalei, în noiembrie 1940 dar şi responsabil cu asasinarea lui Nicolae Iorga. Naomescu, 
personajul negativ îşi va găsi sfârşitul sub gloanţele justiţiarului Moldovan, comisarul şarmant cu idei 
de stânga, în decembrie 1940, adică la aproape un an de la moartea adevăratului Nae Ionescu. Cum 
spunea cineva, aşa se scrie istoria şi Ministerul Adevărului nu şomează niciodată.

În 1970, când se împlineau 80 de ani de la naştere şi 30 de ani de la moartea lui Nae Ionescu, i s-a 
închinat întreg numărul 10 al revistei Prodromos, foaie de gând şi apropiere creştină, apărută în 
Franţa, sub redacţia lui Paul Miron şi Ioan Cusa. Au semnat în acest număr omagial: Părintele Andre 
Scrima, Ioan Cusa, Mircea Eliade, Virgil Ierunca, D.C. Amzar, Vasile Băncilă, Monica Lovinescu, 
George Racoveanu. Pe lângă aceştia, au fost publicate şi diferite articole scrise de Nae Ionescu de-a 
lungul timpului. În 1978, Virgil Ierunca îngrijeşte apariţia unui volum de Logica la Editura Ethos din 
Paris.

Mircea Eliade, prin prestigiul câştigat în lumea academică internaţională, publică o prezentare a lui 
Nae Ionescu în volumul 4 din The Encyclopedia of Philosophy, apărută sub îngrijirea lui Paul 
Edwards, la Editura Macmillan şi Free Press din New York, în 1967.

În mai1988, Eugen Popescu revine, de data aceasta cu o comunicare prezentată la congresul al 
XIII-lea al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA), desfăşurat la Universitatea 
Portland, Oregon, comunicare intitulată: Profesorul Nae Ionescu, filosof şi ziarist. Firul roşu, 
urmărit de prezentator, a fost acela de a scoate din uitare opera lui Nae Ionescu şi a i se acorda 
importanţa pe care o merită. Şi pentru a se ţine de cuvânt, doi ani mai târziu, în Colecţia Institutulu 



Român de Cercetari Istorice, din San Diego, sub îngrijirea aceluiaşi Eugen Popescu, vedea lumina tiparului 
volumul omagial: Nae Ionescu, 100 de ani de la naştere: 1890 – 1990, cincizeci de ani de la moarte: 
1940 – 1990, unde printre alţii, părintele Gheorghe Calciu scrie despre Ortodoxia lui Nae Ionescu. 

 În acelaşi an, ca urmare a transformărilor politice petrecute în România şi înlăturarea, după aproape 50 de 
ani a comunismului, numele lui Nae Ionescu reintră în circuitul cultural. Editura Humanitas se grăbeşte să 
publice, sau să republice dacă doriţi, cursurile de Metafizica, de Logica, de Istoria Logicii. Alte edituri îi 
urmează şi astfel apar, rând pe rând: Prelegeri de filosofia religiei, Problema mântuirii în Faust al lui 
Goethe, Teoria cunoştiinţei, Suferinţa rasei albe, Manual de grafologie, dar şi Roza Vânturilor, 
reeditare a singurului volum publicat în timpul vieţii, sub îngrijirea lui Mircea Eliade. 

 Tineri cercetatori se dedică în întregime recuperării lui Nae Ionescu. Sub îngrijirea lui Marin Diaconu, Dan 
Ciachir sau Dora Mezdrea apar acum: Neliniştea metafizică, Între ziaristică şi filosofie, Publicistica 
dintre 1909 – 1923, Scrisori şi memorii, Corespondenţa de dragoste. Numărul 7, din septembrie 2003 al 
revistei Rost – manifest românesc este dedicat în întregime lui Nae Ionescu iar un manuscris al lui Mircea 
Vulcpnescu este tipărit sub titlul Nae Ionescu aşa cum l-am cunoscut.

În exil, harnicul editor Gabriel Stănescu, din Atlanta, Georgia, reditează Îndreptarul Ortodox şi 
compilează volumele: Nae Ionescu în conştiinţa contemporanilor săi şi Mircea Eliade: File despre Nae 
Ionescu.

 După primele efuziuni recuperatoare, opera lui Nae Ionescu intră sub lupă, de multe denigratoare, a unor 
cercetători ai perioadei interbelice. Drumul a fost deschis, oricât ar parea de paradoxal, de Eugen Ionescu, 
inventatorul teatrului absurd. Într-o scrisoare adresată în 1945 criticului Tudor Vianu, aruncă toată vina 
eşecului generaţiei interbelice pe Nae Ionescu şi pe apropierea acestuia de Mişcarea Legionară. Scrie 
Eugen Ionescu: „Ăsta, Eliade, e un mare vinovat. Şi el, şi Cioran, şi imbecilul de Noica, şi grasul de 
Vulcănescu, şi atâţia alţii (Haig Acterian, Mihail Polihroniade) sunt victimele odiosului defunct Nae Ionescu. 
Din cauza lui, toţi au devenit fascişti. A creat o stupidă, infioratoare Românie reacţionară”. Ştafeta a fost 
preluată, după 1990, deci când numele lui Nae Ionescu n-a mai fost interzis, de către Zigu Ornea. Într-o 
lucrare ce a făcut furori, Anii '30, criticul literar, al cărui denunţ ordinar, în plină perioadă stalinistă a anilor 
'50, i-a trimis pe Constantin Noica şi pe alţi intelectuali din lotul Noica – Pilat la puşcărie, Zigu Ornea, aşadar, 
face un aspru rechizitoriu al vieţii culturale interbelice, acuzată de un antisemitism feroce, vinovatul principal 
fiind găsit, nimeni altul decât Nae Ionescu şi influenţa negativă a acestuia asupra tineretului. 

Marta Petreu, scriitor şi cadru universitar la Universitatea din Cluj – Napoca, trece mult mai subtil la 
demitizarea lui Nae Ionescu. Domnia-sa descoperă o scriitoare irlandeză din anii ' 20, Evelyn Underhill, şi îl 
acuză pe Nae Ionescu de plagiat după Tratatul de Metafizică al acesteia. Cum nu am avut la dispoziţie 
aceasta lucrare, nu ne putem pronunţa asupra acestor afirmaţii. Dar, pentru a ne face o idee vis-a-vis de 
subiectivitatea pe care doamna profesor o foloseşte la tratarea anumite subiecte, vă reamintesc că volumul 
scris de Marta Petreu despre Cioran a apărut în limba engleză sub titlul: An Infamous Past. E.M.Cioran 
and the Rise of Fascism în România. Nu am înţeles în ce fel a contribuit Emil Cioran la „creşterea" 
fascismului în România, dar sunt sigur ca titlul a fost ales tocmai ca să placă unui anumit cerc de cititori. De 
curând, ne-a căzut în mână ultima carte a Martei Petreu: Diavolul şi ucenicul său şi dacă menţionăm că 
ucenicul din carte este Mihail Sebastian, va puteti face o idee cine este… diavolul. Nu este prima oară când 
Nae Ionescu este comparat cu diavolul. Chiar Mihail Sebastian declarase în mediile intelectuale 
bucureştene că: „pentru mine Nae Ionescu este diavolul” Iar Miron Cristea a pus de a fost zugrăvit, în fresca 
de la Patriarhie, un diavol din ceata lui Scaraotchi, sub înfăţtişarea lui Nae Ionescu.

 În afara volumelor publicate despre Nae Ionescu, omagierea fostului profesor de către cei din exil s-a 
manifestat şi sub forma păstrarii numelui ziarului ce a făcut istorie sub direcţia sa în anii '30. Mă refer aici la 
ziarele exilului Cuvântul Liber sau Cuvântul în Exil, culminând cu cea mai lungă publicaţie anticomunistă 
a exilului Cuvântul Românesc din Canada.

Şi pentru ca am amintit de Cuvântul Românesc, nu se poate trece cu vederea realizarea, de către acelaşi 
grup inimos de români din Hamilton-ul Canadei, a Centrului Cultural Nae Ionescu, gazdă de-a lungul 
timpului a numeroase manifestări culturale de excepţie. Iar alături, la umbra verde a unui stejar, tronează 
pentru veşnicie bustul lui Nae Ionescu, opera celui care a fost maestrul Nicapetre.

Ne întoarcem, la sfârşitul acestor rânduri, la cuvintele lui Mihail Sebastian şi ne întrebăm odată cu el: A fost 
Nae Ionescu un înfrânt?

Poate, răspundem noi, dar câteodată, cei înfrânţi par a fi mult mai interesanţi.
(text citit la Săptămâna Câmpului Românesc, Hamilton, Canada, iulie 2010)



CURGERI

Optimismul ţine hangul
Şi mă ţine peste ani.

Chiar şi oasele cu timpul
Se agaţă fără bani.

Nici decum nu se prăvale
Visul ridicat spre dor.

Şerpii râd a-mbărbătare
Şi mă-ndeamnă să nu mor.

Pe o creangă de timp moale
Stă zâmbind iubita mea.
A plecat să mă răscoale
De prin ceruri ca o stea.

Ea se plimbă-n căi astrale
Şi mă ţine tot mai treaz.
Amintirea-i pe-a sa cale
Mă-ncălzeşte de necaz.

TRECERE

Simt prin ochii de fecioare
Cum ne-ndeamnă mai cu spor

Şi ne ard cu ce nu moare
Chiar când moartea-i în pridvor.

Ne descos şi ne îmbată
Cu multiple încercări.
Ne îmbie şi ne-nhaţă

Cu ispite sau mustrări.

Clipele se tot frământă
Leac să fiarbă din nimic,

Pentru dragostea înfrântă
De o boală-inamic.

Trec prinţesele şi timpul.
Trec amanţii zborului…

Trecem toţi şi lăsăm câmpul
Sub vegherea norului.



SOARTA

Luna prăvale
Colb de argint.
Noaptea în cale 

iese nuntind.

Omul se naşte
Parcă din vânt.
Soarta ne duce

Fără avânt

Spre noi hotare
În nesfârşit

Spre căi astrale
Din infinit.

Luna presară
Visuri pe gând.

Noaptea măsoară
Pelegrinând.

ARDERE

Se adună vremuri line,
Muza mea parcă revine,
Clipa arde-n nemurire
Viaţa iarăşi mă reţine.

Fete vin şi  zile pleacă.
Se întorc ciudat oleacă.
Ochiul tremură-n privire.

Fetele sunt amăgire.

De păienjeni nesupuse
Se prelasă chiar seduse

De ispite presupuse
Îngropate-n doruri duse.

Prin vibraţiile vremii
Trec iubirile stăpâne.

Numai ele ard netimpul
Sau înţarcă necuprinsul.

Pe pământ şi-n căi astrale
Sună dragostele tare

Printre gânduri nestelare
Dintr-o zare-n altă zare…..

SCURGERE

Singurătatea
A născut Cuvântul.

Cuvântul
A creat universul.

Noi am fost urmarea.
Sarea şi mâncarea.

Îi devorăm 
Pe cei mai slabi.

Iară ei
Pe alţii mai…

Viaţa este o mâncare
Dintre vechi şi noi hotare.
Dacă nimeni n-ar mânca
Nici nu am mai exista…

Ce e bun 
Şi ce nu-i bun
Se aseamănă

Oricum.



DULCIUL VERII

Soarbem dulciul vremii
Verilor măiestre.

Liniştile serii
Se lasă pe creste.

Lacul cântă cântec
Malului sub pleoape.
Şarpele-i din pântec
Cearcă să înoate.

Ploile se lasă.
Ceaţa ne cuprinde.

Parcă, deodată,
Trupul ni se-aprinde.

Căutând perechea,
Implorând căldură,
Ascuţind urechea

Visului impură.

Vraja cea curată
Pe sub pleoape arde.

Dragostea  intrată
Freamătă din coarde.

Amândoi, caimacul
Sevelor din vine,

Îl sorbim pe placul
Orelor senine.

Gustăm zborul verii,
Noaptea ne îmbie,

Sâmburii durerii
Pleacă în stihie…

AMPRENTA DRAGOSTEI

Primăvara în amurguri
Naşte florile pe muguri.

Noaptea cade peste ramuri
Peste lume, peste lanuri.

Blânda iapă alăptează
Mânzul visurilor sale

Şi din când în când nechează
Surioarelor banale.

Numai hărmăsarul-tată
Stă de strajă pe păşune
Când mândria îl  îmbată

Lângă mânzul fără nume.

Dragostea universală
E aceeaşi la tot pasul.
E-o amprentă digitală

Unduită precum glasul.

VEŞNICIILE

Veşniciile aleargă
De frică să nu se piardă

Într-o clipă clocotită
Dintr-a timpului ursită.

Ard şi clipe-n insomnie.
Nemurirea-i şir din ele,
Făr-de care în prostie

Ar muri vremea şi-n stele.



Sunt unele momente privilegiate, în care profitând de câteva clipe îmblânzite şi 

încetinite de către un firicel de nisip discret, strecurat în complexitatea maşinii 

timpului, îmi place să tachinez relativitatea, aruncând din cockpitul meu câte o privire 

furtivă infinitului universului ce ne-nconjoară.

Pentru mulţi muritori, o imensitate oarecum înfricoşătoare, ce le spulberă chiar 

şi cea mai infimă speranţă de a se putea extrage acestui misterios necunoscut şi 

ce îi condamnă pe veci a fi actorii unui rol «liniştitor» de bine definit şi fără 

surprize, pe care-l joacă într-o lume asemănătoare unei biblioteci de anticariat, 

modelată de timp cu praf de stele...

Privirea mea se pierde însă 

pe cerul nopţii, dincolo de 

spaţiu, iar sufletul mi se 

pare străpuns de ploaia de 

stele şi inundat de 

puritatea dimensiunii universului. O călătorie unică în timp, prin care fiecare imagine şi 

configuraţie a galaxiilor ne transportă în trecut, cu zeci, sute, mii sau zeci de mii de 

ani lumină mai aproape de originile noastre.

Încă de la începutul lumii, oameni luminaţi au încercat să înţeleagă sau să 

interpreteze mesajele celeste, să construiască modele sau să prezică 

viitorul. Da. Visul veşnic de a clădi fericirea noastră de astăzi punând neîncetat 

bazele perfecţiunii vieţii noastre de mâine a existat din totdeauna. Uitând de cele mai multe 

ori ca mâine e un simplu azi deghizat.

Uitând că fiecare steluţă în parte e 

oglinda unui basm fermecat. Şi că e 

suficient să ne aşezam, să privim şi să 

ascultăm acum pentru a auzi povestea 

copilaşului din noi, a cărui viaţă răsare cu fiecare nouă clipă pe orizontul galaxiei, sub 

privirea blândă şi ocrotitoare a lui Venus şi a lui Marte. 

E povestea mea, povestea ta, povestea voastră... povestea steluţei de deasupra noastă!



ŢARA ÎN GENUNCHI

se duc cocorii iar din Ţara mea,
aşa cum de vecii pleacă mereu.
destinul lor le râde dintr-o stea
iar nouă ne rămâne dorul greu.

am tras în jug de denii – şi mai tragem.
numai prin basme cântă feţi-frumoşii.

stăpânii dau cu biciul şi noi ragem
şi uneori ne omorâm Hristoşii.

de peste două mii de ani-lumină
noi semănăm şi ne zidim bordeie

privind pe cer ca steaua cea divină
să ne prânzeasacă-n Cana-Galilee.

deşertăciune.DA!… deşertăciune!
ne duce-n hău corabia lui Noe.

pe Terra asta de delaţiune
de pui de oameni nu mai e nevoie.

mai punem tricoloare prin balcoane
şi murmurăm lozinci patriotarde

mergând spre purgator – batalioane
de oameni – stârvuri vii – şi totul arde!

când am chemat poeţii să salveze
numele Ţării – erau beţi prin crame.

prostia noastră, minţile obeze
au vrut destinul gliei să-l destrame.

o grea molimă dăinuie prin Ţară.
se duc cocorii – cum se duc mereu.

visăm la o mai verde primăvară;
bine-cuvântă Doamne neamul meu!… 



DOINĂ TRISTĂ

un vulcan de tevatură
unde lumea se înjură
şi vrăjiţi de falşi talanţi
toţi dau vina pe ceilalţi.

scuipă Dunăre pe focul
care-ţi mistuie norocul
iar tu – Oltule, fârtate,
zi o doină de dreptate:

e Ţara o lacrimă
pe un plai de patimă

ce-o zdrobiră sub bocanci
fariseii – saltimbanci.

face-m-aş poet-haiduc
Ţării mele să-i aduc

la necazuri – ca prinos,
un domn harnic şi mintos.

Ţara seamănă cu mama
ce-şi spală-n lacrimi năframa

şi o ia prin munţi, la vale,
hăulind doine de jale… 

BALADĂ

Ţara mea din poveşti
cât de tristă ne eşti;
şi poetul – credea

că-ţi veghează o stea,

steaua ta de destin
dintr-un veşnic amin

unde chiar Dumnezeu 
te botează mereu.

Ţara mea de creştini
botezaţi sub lumini,
cât necaz îţi e dat?
cât mai ai de oftat?

trece timpul la pas.
doina-ţi moare în glas.

s-au rupt brazii din trunchi
şi-au căzut în genunchi.

george filip credea
că-ţi veghează o stea;

cât de tristă ne eşti
Ţara mea din poveşti!



PLÂNGE O STEA

în Carpaţi – în Ţara mea
plânge pe destin o stea,
prin vântoase şi talazuri
plâng nătângile necazuri.

doinele, printre vâlcele,
se doinesc triste şi ele
iar şoimanul şoimilor
s-a dus lumii – călător.

calcă omul pe pământ
cu pasul sfinţit – de sfânt
şi-şi spală tristele patimi
la izvoarele de lacrimi.

nu-i da Doamne omului
tristeţea românului
că o poartă grea – pe jos,
ca pe crucea lui Hristos.

omu-şi duce soarta lui
până-n poarta raiului
şi-acolo-s stele deşarte
care duc neamul la moarte.

prin vântoase şi talazuri
plâng nătângile necazuri;
plânge pe destin o stea
în Carpaţi – în ţara mea.

MAREA MEA

în căuşul ei de sare
Marea-n veci rămâne – mare

şi nu fuge-n ţărmuri – şuie,
precum dracul de tămâie.

m-am dus să-i sărut nisipul,
ţărmul dur, valul şi chipul.

plănuiam să mă răsfeţe
ca prin fosta tinereţe,

dar Marea era posacă
şi în şoapte mai săracă.

nu m-a cunoscut – anume
când i-am zis cine-s, pe nume,

n-a uitat că am trădat-o
şi uitării am lăsat-o.

pe mileniul trist se-ngână
şi-i tulbure şi bătrână.

când s-a zbicit soarele
mi-am clătit picioarele

şi-n loc să-ntindă năframă
Marea m-a-njurat de mamă.

versul meu se potriveşte:
da – trădarea se plăteşte

şi-acum mă iubeşte – rea,
Marea Neagră, marea mea… 



Timp de 78 de ani, Sărbătoarea Naţională a românilor a fost la 10 mai. 
În acea zi, în anul 1866, prinţul Carol, locotenent de dragoni, a păşit pe 
pământul ţării, la Turnu Severin, întâmpinat de premierul Ion C. Brătianu, 
urmând să devină domnitorul României. 

În anul 1877, tot la 10 mai, în Parlamentul de la Bucuresti, s-a votat 
Independenta României fata de Imperiul Otoman. Tot la 10 mai, în anul 
1881, domnitorul Carol I a devenit regele românilor.

Cu ocazia zilei de 10 mai, la oraşe erau manifestări oficiale, cu paradă 
militară. Urmau carele alegorice, adică trăsuri împodobite cu multe flori. 
Se arborau steaguri tricolore şi drapele cu insemnele regale. După 
defilare, toţi participanţii se retrăgeau în grădinile publice, în care fanfara 
cânta valsuri şi tangouri celebre. La sate, laturile carului, jugul boilor şi 
hamul cailor erau ornate cu multe şiraguri de flori şi chite de cireşe. Pe 
uliţa principală a comunelor trecea acel alai plin de veselie şi emoţie. Toţi 
participanţii erau îmbrăcaţi în costume populare şi cântau Imnul Trăiască 
Regele. Se opreau, apoi la primărie, unde erau salutaţi de aleşii locali, 
după care, în faţa bisericii, preotul le dădea nelipsita binecuvântare. La 
sfârşitul momentului religios, lăutarii începeau să cânte şi se încingea 
hora mare până seara târziu. 

În anul 1944, în seara zilei de 23 august a avut loc arestarea 
mareşalului Ion Antonescu, de către regele Mihai şi întoarcerea armelor 
contra fostului aliat german. Comuniştii au botezat în mod eronat acea 
dată, ca fiind Ziua Eliberării României de către Armata Sovietică, 
devenind Sărbătoare Naţională. Se făceau defilări cu tancuri, care 
stricau pavajul străzilor. Abundau scandări de genul: Stalin şi poporul rus 
libertate ne-au adus. URSS, bastion al păcii e Trăiască Armata Roşie, 
care ne-a eliberat de sub jugul fascist. După ce şi-a văzut sacii în căruţă, 
bucuros că l-a învins pe Hitler, cu ajutorul Statelor Unite, Stalin s-a 
descotorosit de principalul aliat, considerându-l imperialist periculos şi 
duşman feroce al comunismului luminos. La rândul lui, mareşalul Tito, 
conducătorul Iugoslaviei, a rupt orice colaborare cu sovieticii. În aceste 
condiţii, la fiecare defilare desfăşurată la 23 august, participanţii erau 
obligaţi să scandeze neuitatele versuri: Unde sunt americanii/ S-au 
ascuns ca şobolanii/ Ei sunt neam de canibali/ ca Tito şi alţi şacali. După 
plecarea sovieticilor, în 1958, denumirea acelei zile de cumpănă istorică, 
s-a modificat. La 23 august se sărbătorea Insurecţia Armată, în care rolul principal l-a avut PCR. În 

23 august, Sarbatoare Nationala timp de 45 de ani



anul 1966 s-a renunţat şi la această formulare. Comuniştii au luat altă hotărâre, 
precum că, la 23 august 1944 a avut loc Revoluţia Socială şi Naţională, 
Antifascistă şi Antiimperialistă. Cultul personalităţii pentru care Stalin a fost 
acuzat, a revenit în actualitate, numele celui adulat fiind Nicolae Ceauşescu. 

La sfârşitul evenimentelor neelucidate, care au avut loc în decembrie 1989, 
măcel în care revoluţionarii nu au avut adversari dovediţi, s-a luat hotărârea ca, 

Ziua Naţională a României să fie 1 decembrie. După cum se ştie, la 1 Decembrie 1918 a avut loc la Alba Iulia, 
Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească. După consultarea 
rezultatelor Actului Plebiscitar s-a luat hotărârea de Unire cu Patria Mamă. În faţa celor 100.000 de 
participanţi, episcopul Iuliu Hossu a dat citire Declaraţiei de la Alba Iulia, după care, a înmânat regelui 
Ferdinand Actul Unirii. Fruntaşul Vasile Goldiş a citit Rezoluţia Unirii, formată din şase puncte, în care era 
vorba de libertate, egalitate şi altele. A luat fiinţă Marele Sfat Naţional Român. Celebrul politician Iuliu Maniu, 
promotor al Unirii, a fost ales într-o funcţie echivalentă cu cea de guvernator al Transilvaniei.

În perioada comunistă, istoricii de conjunctură căutau să ne convingă că, România Mare au făcut-o numai 
masele populare, sătule de exploatare, printr-o simplă adunare. Cine a stat în spatele marelui eveniment era 
ţinut la secret. Adevărata Unire a avut loc ceva mai târziu. La 18 ianuarie 1919 a început în Sala Oglinzilor, din 
Palatul de la Versailles, Conferinţa de Pace a delegaţiilor celor 27 de state victoriase după Primul Război 
Mondial. La un moment dat negocierile au intrat într-un impas. Premierul Ionel I.C.Brătianu pierdea teren în 
obţinerea Ardealului, cu toate că demonstra că Armata Română a luptat în mod egal lângă ceilalţi aliaţi ai 
Antantei Cordiale. În aceste condiţii, regina Maria, celebră pentru temperamentul ei energic, s-a deplasat 

imediat la Paris, unde a discutat cu reprezentanţii 
Angliei şi Franţei, trezindu-i la realitate. Intervenţia a 
fost foarte importantă, deoarece câteva state 
prezente la negocieri refuzau ca teritoriul dintre 
munţi să fie dat României. Regina a reamintit 
uitucilor din onorabila comisie, că, în urmă cu trei 
ani, România a acceptat să intre în război datorită 
promisiunii aliaţilor că va obţine Ardealul milenar. 
Fără ofranda de sânge a celor 800.000 de soldaţi 
români, morţi, dispăruţi şi răniţi, forţa de atac a 
Puterilor Centrale nu s-ar fi dezechilibrat şi, Antanta 
nu ar fi câştigat războiul niciodată. 

În urma acestor negocieri fierbinţi, care au avut 
loc în Palatul Trianon din grădina Versailles, 
Transilvania şi o parte din Banat au fost retrocedate 
României, la 4 iunie 1920. 

La ora actuala, din ce în ce mai multe voci afirma 
ca, aceasta zi nationala este prea friguroasa. Multi 
soldati au cazut din picioare în timpul festivitatilor. 
Exista opinia ca Ziua Nationala a României sa fie 9 
mai, data încheierii unor razboaie anterioare. 
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O viaţă de înger. Şapte nuvele iniţiatice, plăsmuite în perioada 1977 – 1984 la Snagov şi Izvoul 
Mureşului, cu încântare, nelinişte, adâncime, tulburare, delicateţe, înduioşare…, adunate şi 
republicate postum – prin efortul netăgăduit al doamnei sale, scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri – 
în volumul Apocalypsis cum figuris, la Editura Carpathia în anul 2009. Aproape nimic din ce scrisesem 
ca după o dictare, – spunea în textul de introducere Artur Silvestri – cu nu mai mult de câteva 
ştersături, îndreptări şi adaosuri, nu s-a mai schimbat apoi… (p. 10). Firul său narativ pune sub lupă 
starea de spirit, analizându-i impresionant consistenţa. 

Cu cât trece timpul, cu atât mă ataşez mai mult de scriitura lui Artur Silvestri, plecat de aproape doi 
ani dintre noi, chiar de ziua Sf. Andrei, totodată, sărbătoarea creştinismului românesc. Deloc 
întâmplătoare, aş zice, această chemare timpurie ACASĂ, cunoscut fiind faptul că autorul nostru 
întreaga sa viaţă şi-a pus-o în folosul culturii româneşti, pe care a iubit-o foarte mult, într-o vreme ce ar 
putea să devină, mâine, risipită în diversitate… Volumul tinereţii sale, cum l-am putea numi, lasă să se 
întrevadă imaginativ certitudini existenţiale, pe care Artur Silvestri, acum în calitatea de prozator, le 
descrie în aceste şapte povestiri dintr-o perspectivă liturgică, dar nu mai puţin intelectuală, percepută 
şi la scriitorul francez Julien Grack, a cărui atracţie spre ambianţa dominată de miracol şi mister este 
captată poetic. Actul propriu-zis de a compune ori măcar imagina le făcea să existe în ordinea unui 
gen de intelectualism epicureic, cum subliniază însuşi autorul în Epilog (p. 99), întregind cartea în 
mod sugestiv.

E un moment literar cu urmări răscolitoare în sufletele celor ce se vor apleca asupra prezentului 
cuvânt, cu atât mai mult cu cât păşirea lui Artur Silvestri dincolo de lumea materială se dovedeşte a fi o 
adevărată taină a învingerii morţii, acest rău necesar al salvării sinelui spiritual. Posedarea înălţătoare 
a timpului!

Cine a căutat mult, a înţeles mult. Artur Silvestri a desluşit cu fiece scriere, an de an, tot mai mult, 
mergând pe calea, deloc uşoară, fascinantă a spovedaniei. În prozele sale, 
trebuie să spunem, întâlnim spiritul său religios, de tip metafizic, care te poate 
înfricoşa, aparent fără motiv, asemenea nimicului nopţii pe care-l dorim revelat. 
La finele volumului Apocalypsis cum figuris această răvăşire începe să se 
limpezească: cele şapte nuvele devin motorul zborului iluminat, personajele 
întâlnite readuc seninătatea lăuntrică. Spusele lor blânde, dar ferme, sunt 
balsamul ce alină rănile necicatrizate şi ascunse de ochii curioşi. 

Ne oglindim în scrisul lui Artur Silvestri, care s-a luptat cu moartea, dar – mai 
ales – şi cu frica de moarte. A avut darul de a vedea în fiinţa umană forţa 
inimaginabilă, capabilă să înfrunte viaţa şi moartea, deopotrivă, şi să le învingă 
pe amândouă. Un adevărat profet, care se ridică la demnitatea de a fi lăsat prin 
cărţile sale răsunetul fantezist al glasului său de o certă vocaţie. 

O carte mărturisire care cred că a rămas, aşa cum în arheologie se găseşte în 
peşteri misterioase câte o urmă de tălpi întipărite în argila ce s-a solidificat din 
vremuri fără vârstă, ce se măsoară cosmic (p. 101).

 Pe lângă mesajul enigmatic, cultivat cu acea măiestrie de redutabil condeier, 
există în aceste alcătuiri, cum însuşi Artur Silvestri le numeşte, o întregire a 
operei sale polivalente, de o halucinantă expresivitate stilistică. 



„Întruchipare a cutezanţei, a priceperii, modestiei şi 
patriotismului”, cum este caracterizată în Revista 
„Orizont Aviatic”, „exemplu de curaj şi înţelegere a menirii sale”, cum o 
descrie V.Firoiu în cartea „Amazoanele Cerului”, Smaranda Brăescu 
a parcurs toate etapele drumului spre glorie de care s-a bucurat până 
la instalarea prin fraudă a guvernului Petru Groza la conducerea 
României. A fost admirată şi apreciată atât în ţară cât şi peste hotare 
unde a doborât câteva recorduri mondiale la săritura cu paraşuta, 
recorduri care i-au adus celebritatea, a participat la războiul din răsărit 
ca aviatoare în cadrul renumitei „Escadrile Albe” alaturi de colegele ei 
Mariana Drăgescu, Nadia Ruso, Virginia Duţescu, Eliza Vulcu şi 
altele, a fost corespondent de presă în prima linie a frontului şi a luat 
parte la luptele de eliberare a Transilvaniei de sub ocupaţia hortistă în 
cadrul „Escadrilei 13 de Legatură”, participând apoi şi la luptele din 
Ungaria şi Cehoslovacia, până la Piestany. În cursul vietii a obţinut 
numeroase distincţii şi medalii ca urmare a strălucitelor ei 
performanţe. 

Această pionieră a aviaţiei sportive din România a fost apreciată 
pretutindeni în lume unde a dus faimă ţării noastre, însuşi Suveranul 
Pontif invitând-o la Vatican pentru a o cunoaşte. Multe ţări s-au 
mândrit cu prezenţa ei, în România însă, după instalarea comuniştilor 
la putere, în loc să i se ridice statuie pentru faptul că a făcut cunoscut 

numele ţării noastre pe toate meridianele, pentru marile succese obţinute, cât şi pentru participarea 
directă la război, a fost hăituită şi condamnată la doi ani de închisoare. Cu ajutorul unor rude şi prieteni 
care au ascuns-o cu preţul vieţii lor a reuşit să se sustragă însă executării pedepsei. Pretextul 
condamnării ei a fost „participarea la complotul împotriva guvernului Petru Groza”, în realitate motivul 
fiind dragostea ei nemarginită faţă de neamul românesc, sentiment care a determinat-o să se înroleze 
în mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă, activând în Divizia „Sumanele Negre” codusă de 
Gavril Olteanu.

 În anul 1946, alaturi de alte unsprezece personalităţi de prim rang printre care generalul de Corp de 
Armată Aurel Aldea, Şeful Mişcării Naţionale de Rezistenţă şi prof. universitar Grigore Popa, 
Smaranda Brăes

cu a semnat un Memoriu în care se aducea la cunostinţă puterilor învingătoare în cel de al Doilea 
Război Mondial modul fraudulos în care comuniştii au falsificat rezultatele alegerilor din luna 
Noiembrie 1946 acaparând puterea. Acest Memoriu a fost predat reprezentantului american din 
Comisia Aliată de Control care l-a pus însă la dispoziţia colegului său sovietic din Comisie, acesta 
predându-l la rândul sau securităţii române. Rezultatul a fost punerea sub acuzare şi urmărire a 
semnatarilor acelui Memoriu, Smaranda Brăescu fiind nevoită sa se ascundă pe la rude şi cunoscuţi 
în acea perioadă dramatică în care se declanşase primul val de arestări, ca un preludiu al politicii de 
decimare a elitei şi valorilor neamului românesc. 

Toţi cei care i-au dat adăpost şi au ascuns-o pentru a nu cădea în mâinile securităţii au fost depistaţi 
şi au plătit gestul lor uman cu ani grei de temniţă. Cele mai însemnate personalităţi care au plătit cu 
viaţa ajutorul pe care l-au dat „Reginei înălţimilor” au fost conducătorii Mişcării Naţionale de 
Rezistenţă, generalii Aurel Aldea fost Minstru de interne şi secretar general al Ministerului Apărării şi 
Constantin Eftimiu, şeful operaţional al armatei a IV-a în primul an de război, ministru subsecretar de 



Stat la Comunicaţii, arestaţi în anul 1946, condamnaţi la închisoare pe viaţă şi ucişi în temniţa de la Aiud după 
trei ani de detenţie. Datorită condiţiilor deosebit de grele în care a fost obligată să trăiască, hăituită, 
ascunzându-se tot timpul, folosind un buletin de identitate fals cu numele Maria Popescu, decepţionată de 
cursul evenimentelor în care o lume pe care o iubise şi pentru care luptase cu arma în mână se prăbuşea sub 
ochii ei, s-a îmbolnăvit de cancer. A fost operată de Prof. Dr. Fălcoianu, apoi internată în secret la Clinica 
Universitară din Cluj unde, deşi a primit cele mai competente îngrijiri fiind cunoscută, a decedat la data de 2 
februarie 1948. 

„Regina Înălţimilor”, cum a fost numită Smaranda Brăescu în perioada ei de glorie, s-a născut la data de 21 
Mai 1897 în Comuna Buciumeni din Judeţul Covurlui într-o familie cu tradiţie militară. Un frate al ei geamăn a 
îmbrăţişat cariera militară, ajungând până la gradul de colonel, iar un altul fusese observator militar în timpul 
Primului Război Mondial. După absolvirea cursului primar a urmat Şcoala Profesională din oraşul Bârlad, 
fiind o scurtă perioadă de timp învăţătoare în satul ei natal Hânţeşti. A urmat apoi cursurile Şcolii Superioare 
de Belle-Arte din Bucureşti Secţia Artă Decorativă şi Ceramică, iar în primavara anului 1928 inginerul 
german Heineke care a participat la un mare miting aviatic din Bucureşti a invitat-o în Germania unde a 
absolvit cursurile de paraşutism în cadrul Şcolii „Schroeder & Co” obţinând brevetul internaţional. La Berlin 
şi-a cumpărat o paraşută cu care a executat primul salt la data de 5 iulie 1928, antrenându-se apoi intens 
pentru a doborî recordul european stabilit în Germania. 

La data de 2 octombrie 1931 Aeroclubul Regal al României înregistrează primul record naţional absolut şi 
primul record mondial feminin de la 6000 m stabilit de Smaranda Brăescu lângă Slobozia, record omologat 
de Federaţia Aeronautică Intenaţională în urma căreia a fost distinsă cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” clasa 
„Crucea de Aur”. În luna ianuarie anul următor o aflăm în Florida unde se antrenează într-o Bază Militară de 
Aviaţie cu aprobarea Departamentului Apărării Statelor Unite, iar la data de 19 mai, decolând cu un avion de 
pe Platoul Sacramento de lângă San Francisco se lansează dela înălţimea de 7233 de metri, devenind 
campioană mondială absolută la paraşutism. Telegramele agenţiilor de presă au difuzat în toata lumea, 
excepţionala ei performanţă. A urmat apoi cursurile Şcolii Civile de Pilotaj „Curtiss-Wright” în orasul 
Cleveland, obţinând şi brevetul de pilot de aviaţie.

Celebritatea ei era atât de mare în epoca încât la data de 20 August 1932 când a sosit la Montreal venind de 
la New York pentru a participa la un mare miting aviatic, avionul ei era însoţit în zbor de alte 30 de aparate. 
Întoarsă în Statele Unite a fost sărbatorită în cadrul comunităţii româneşti din New York, participând apoi la 
un banchet dat în cinstea ei. În anul 1933 în drum spre ţara i se organizează în orasul Verona din Italia o mare 
recepţie, fiind primită la Roma de Ministrul Aviaţiei, Mareşalul Italo Balbo, după care este invitatp şi la Vatican 
de Suveranul Pontif Papa Pius al XII-lea care a dorit să o cunoască personal. În acest moment popularitatea 
ei atinge cele mai înalte culmi.

Printre marile realizări în domeniul aviatic ale Smarandei Brăescu au fost raidul Londra-Bucureşti cu 
traversarea Mării Mânecii în condiţii meteorologice deosebit de dificile, zborul la data de 27 aprilie 1936 
peste munţii iugoslavi recunoscuţi datorită tulburenţelor şi furtunilor de acolo şi traversarea Mării Mediterane 
dela Roma la Tripoli în Libia, 6 ore de zbor (1100 de Km). Această performanţă a fost viu comentată şi 
apreciată de presa din Franţa, Germania, Italia, Iugoslavia şi din ţara noastră. Din păcate proiectul ei de 
traversare a Oceanului Atlantic a trebuit să fie abandonat datorită morţii premature într-un accident aviatic a 
cpt. Romeo Popescu, dramă care a afectat-o în mod deosebit deoarece îi legau sentimente de adâncă 
prietenie, proiectul lor de logodnă având un deznodământ dramatic. S-au reîntalnit poate în Câmpiile Elizee, 
acolo unde se duc cei bravi, logodna lor realizându-se în alt plan şi altă dimensiune.

 Unul din supravieţuitorii celui de al Doilea Război Mondial care a cunoscut-o în deaproape pe această 
legendară aviatoare a fost regretatul meu prieten Cdor Av. (r) Florian Buchiu care şi-a amintit cu nostalgie 
zilele când Smaranda revenea cu zâmbetul pe buze din misiunile cele mai periculoase la care participa, de 
multe ori având în avion membri ai echipajului răniţi sau morţi, sau puţinele clipe de acalmie dintre două 
misiuni când îi vizita pe tinerii ofiţeri în adăposturile lor şi îşi ămpprtpşeau impresiile. Într-o zi s-au întâlnit într-
un avion de transport trimotor Ju 52 pilotat de aviatorul Sever Dumitriu dela LARES, care decolase dela 
Stalino cu destinaţia Bucureşti, unde celebra aviatoare trebuia să se prezinte la Comandamentul Aerului 
pentru a primi noi instrucţiuni. În timpul acelei călătorii Smaranda a povestit cu naturaleţe multe din 
întâmplările prin care trecuse pe front. A reîntâlnit-o apoi în câteva rânduri pe aeroportul din Tacinskaia unde 
sa aflau cantonate Escadrila lui, 113 şi câteva formaţiuni de avioane de bombardament greu Ju 88 care 
executau misiuni zi şi noapte. Cu aceste bombardiere care aveau misiunea de a sprijini înaintarea Armatei a 
4-a Română, în special cu avionul pilotat de Slt. Iosif Socol, Smaranda a participat câteva luni la misiunile de 
bombardament din prima linie a frontului în calitate de reporter de război, câte două misiuni pe zi deosebit de 
periculoase, deoarece avioanele de bombardament erau ţinta atât a artileriei antiaeriene cât şi a aviaţiei de 
vânătoare inamice.



Cucerit de farmecul şi modestia acestei aviatoare adulată şi sărbătorită pe toate meridianele, chipeşul Slt. 
Buchiu a sperat să o mai reîntâlnească, păstrandu-i toată viaţa amintirea undeva într-un ungher al sufletului. 
Drumurile lor nu s-au mai interferat însă, fiecare urmându-şi propriul destin în conjunctura vremurilor 
dramatice de atunci. Smaranda a luptat pe frontul din vest unde Buchiu a refuzat să participe alături de 
armata sovietică, apoi, după semnarea acelui Memoriu din anul 1946, ea s-a înregimentat în Divizia 
„Sumanele Negre”, organizaţie care făcea parte din marea rezistenţă armată anticomunistă. După numai doi 
ani de la sentinţa de condamnare firul vieţii acestei legendare figuri a aviaţiei române care a făcut cunoscut 
numele ţării noastre în cele mai îndepărtate colţuri ale planetei a fost curmat de o boală nemiloasă. Fostul 
sublocotenent de aviaţie, comandor aflat la vârsta senectuţii, mi-a povestit cu ochii umezi toate întâlnirile cu 
Smaranda Brăescu, a carei imagine i-a ramas fixată în memorie la fel de tânără ca în fotografia cu cască de 
pilot pe care a păstrat-o alături de cele mai dragi amintiri din perioada cumplitelor încleştări ale celui de al 
Doilea Război Mondial, căruia puţini i-au supravieţuit.

Smaranda Brăescu este un exemplu emblematic de erou naţional pe care comuniştii l-au hăituit grăbindu-i 
sfârţitul. În sufletele noastre însă, a celor care iubim aviaţia şi pe cei care au pus mai presus de viaţa lor 
identitatea şi integritatea fiinţei naţionale a Statului Român pe care l-au apărat cu arma în mână, „Regina 
înălţimilor” va rămâne mereu vie şi surâzătoare, numele ei figurând în Epopeea Aviaţiei Române precum şi în 
Cartea de Aur a Rezistenţei Armate Anticomuniste.

Dacă am încerca să punem în antiteză optimismul robust şi sănătos al gânditorului Petre Ţuţea care a 
petrecut ani grei în temniţele din România, cu angoasele şi pesimismul lui Emil 
Cioran care nu a cunoscut ororile universului concentraţionar din ţara noastră, 
această stare de spirit a lui Cioran ar putea părea nefondată şi nejustificată. Cu 
atât mai mult cu cât el a plecat la Paris cu o bursă de studii oferită de Institutul 
Francez de la Bucureşti în anul 1937, când cel de al Doilea Război Mondial nu se 
declanşase încă şi nu angrenase ţara noastră în vâltoarea cataclismului care a 
bulversat întreaga Europă. Particularitatea de gândire a lui Cioran nu îşi trage 
seva din factorul geo-politic sau istoric al momentului, ci din adâncurile intime ale 
fiinţei sale, pe care şi-a pus amprenta destinul zbuciumat al strămoşilor lui 
transilvani, care au suportat jugul străin timp de un mileniu.

„Când văd Ardealul, marturiseşte el, mi se desfăşoară o configuraţie plastică a 
unor dureri mute, a unei drame închise şi înăbuşite, a unui timp fără istorie… Imi 
place în clipele de tristeţe să măresc intensitatea acestora, lunecând spre depărtările neamului românesc şi 
să mă chinuiesc scufundat în durerile lui. Iubesc blestemele aruncate de-a lungul veacurilor de acest popor 
şi mă înfioară resemnarea, gemetele şi toate jelaniile consumate în umbră… Nu vă arde uneori ca o otravă 
concentrată toată seria umilinţelor îndurate şi nu trosnesc în voi toate dorinţele de răzbunare, acumulate în 
sute de ani”? Impresionantă confesiune, ce vine să confirme convingerea că Cioran s-a identificat cu 
suferinţele îndurate de-a lungul veacurilor de străbunii lui transilvani, suferinţe care i-au fost transmise 
genetic şi au alcătuit fermentul ce a statornicit viziunea lui asupra vieţii, transformându-l într-un moralist dur, 
incisiv, fără pic de respect faţă de convenienţe, care „a vrut să demoleze toţi zeii acestei lumi”, cum l-a 
caracterizat un alt mare gânditor contemporan, Gabriel Liiceanu, în alocuţiunea ţinută cu ocazia premierei 
filmului „Exerciţiu de admiraţie” pe care l-a realizat în anul 1990 la Paris. Întâlnirea acestor mari gânditori 
români, care s-a putut înfăptui după evenimentele din Decembrie, a dat naştere unui dialog aprins, în care 
acuitatea întrebărilor, cât şi francheţea răspunsurilor marelui exilat îţi tăiau respiraţia. Argumentele pe care le 
aducea fiecare în sprijinul propriilor teze au creat o atmosferă în care s-au limpezit multe din cauzele 
„neliniştilor” lui Cioran, cum a numit Petre Ţuţea angoasele acestuia. Nu este însă mai puţin adevărat că o 
mare influenţă asupra concepţiilor lui Cioran despre viaţă şi oameni au avut-o şi reprezentanţii unor şcoli 
filozofice pe care i-a studiat atât în ţară cât şi în Germania.

Emil Mihai Cioran, cum figurează în toate enciclopediile din Franţa, ţara de adopţie în care şi-a publicat 
majoritatea operelor, s-a născut la 8 Aprilie 1911 în comuna Răşinari de lângă Sibiu, „un mic paradis”, cum l-a 



numit în însemnările lui autobiografice în care mărturiseşte că la vârsta de 10 ani când a trebuit să plece la 
Liceul din Sibiu, a făcut o criză de disperare care i-a rămas în amintire tot restul vieţii. Tatăl lui, protopopul 
ortodox Emilian şi mama lui Elvira născută Comaniciu i-au îndrumat primii paşi în viaţă. După absolvirea 
liceului urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, luându-şi licenţa cu felicitări din 
partea juriului şi se înscrie la doctorat, pe care, datorită vitregiei vremurilor nu-l va obţine niciodată. În 
perioada studenţiei autorii lui preferaţi sunt Kant, Fichte, Husserl, Bergson, Schopenhauer, mai apoi 
Nietzsche şi mulţi alţi filozofi care i-au deschis larg orizontul cunoasterii şi i-au influentat puternic gandirea. 
Se pare ca de la Shopenhauer a imprumutat pesimismul, iar de la Nietzsche ateismul, misoginismul şi stilul 
vehement şi agresiv de mai târziu cu care şi-a susţinut convingerile. La maturitate însă s-a îndepărtat de 
conceptele filozofice ale acestuia, lecturile lui preferate fiind studiile asupra filozofiei şi istoriei artei germane. 
Începe de acum să colaboreze la câteva reviste literare publicând primele eseuri şi aderă la mişcarea 
naţionalistă care prindea contur în România, mişcare la care aderase o mulţime de oameni de valoare.

Prima lucrare care a văzut lumina tiparului a fost „Despre crimele disperării”, carte care a obţinut premiul 
Academiei Regale, dar care mai târziu nu l-a mai satisfacut. În ea mărturiseşte la un moment dat: „Eu nu am 
idei ci obsesii!”. În acest moment în viaţa lui intimă, din motive necunoscute, intervine un accident aparent 
inexplicabil de tulburare a mecanismului ce produce echilibrul dintre somn şi starea de veghe, în urma căruia 
îşi pierde pentru mai mulţi ani somnul, fapt care l-a marcat puternic pentru tot restul vieţii. „Ce este insomnia, 
se întreaba el, un fel de contribuţie funestă în care timpul prinde o altă dimensiune. El se scurge ca o 
pedeapsă şi fiecare minut este o realitate. Eşti singur în faţa neantului”. Tot ce a scris mai tarziu a fost 
elaborat în cursul acelor nopti albe, care au stat la originea viziunii sale asupra lumii.

La vârsta de 22 de ani primeşte o bursă de la Fundaţia Humboldt şi pleacă la Berlin unde studiază filozofia 
timp de doi ani şi se întoarce în ţară în 1936 obţinând postul de profesor de filozofie la liceul din Braşov. În 
anul 1937 publică „Schimbarea la faţă a României”, lucrare care dă naştere unui curent de opinie 
nefavorabil datorită abordarii unor teme xenofobe. Părăseşte apoi ţara plecând la Paris cu o altă bursă 
oferită de Institutul Francez de la Bucureşti, dar revine pentru scurt timp în anul 1941, dând tiparului ultimele 
lucrari în limba sa maternă, „Lacrimi şi Sfinţi”, „Crepusculul Judecaţilor” şi „Breviarul învinşilor”. 
Întors la Paris unde s-a instalat definitiv, avea să declare ca a rupt cu trecutul. „J'avais rompu avec la 
Roumanie: elle n'existe plus pour moi”. Este lesne de înţeles motivul pentru care a făcut această abjurare. La 
Paris locuieşte într-o mansardă în care este vizitat adesea de Eugen Ionesco, Mircea Eliade şi Samuel 
Becket, un reprezentant al teatrului absurdului care va primi Premiul Nobel în anul 1969 şi se înscrie ca 
student la Sorbona, dar pierde curând dreptul de a studia, deoarece trecuse de patruzeci de ani. Cunoaşte în 
schimb un mic succes în anul 1969 cu ocazia apariţiei cărţilor sale „De l'inconvenient d'etre ne” şi „Le 
mauvais Demiurg”. Deşi în douăzeci de ani nu se vânduseră din carţile lui decât 500 de exemplare, volumul 
„Aveux et anathemes” a cunoscut un adevărat triumf, vânzându-se în 30.000 de exemplare, fapt care i-a 
adus consacrarea.

Cioran a scris şi a tipărit mult, lucrările lui fiind aşteptate, comentate şi apreciate. După o viaţă în care şi-a 
manifestat neîncrederea într-o lume pe care o vedea în descompunere, revoltat împotriva a tot şi a toate, 
exprimându-se adesea într-o manieră şocantă, încercând să folosească simbolurile logice ale paradoxului 
pentru a exprima mai bine absurdul, cum este menţionat în „Encyclopaedia Universalis” „Cel mai mare 
gânditor nihilist al veacului”, cum îl numeşte Gabriel Liiceanu, s-a stins din viaţă la data de 20 Iunie 1995 în 
vârstă de 84 de ani, lasând în urmă câteva zeci de volume plus 34 de caiete pline cu însemnări nepublicate şi 
o mulţime de adepţi care i-au îmbrăţişat scepticismul filozofic.

Astăzi nimeni nu se mai îndoieşte de genialitatea lui Cioran, iar Franţa se mândreşte cu faptul că şi-a scris 
opera pe malul Senei, în frumoasa limbă a lui Moliere. Iată ce scria despre el în „Le Magasin Litteraire” din 
Paris, cu numai un an înaintea trecerii lui în eternitate: „Emil Cioran este unul dintre marii scriitori-filozofi 
francezi. Păstrând cu România sa natală legaturi emoţionale şi epistolare, el a devenit francez prin propria lui 
voinţă, fiind numit de unii un adevărat «aristocrat al îndoielii». A devenit un analist lucid şi agresiv, un critic 
feroce al contemporanilor săi. În acelaşi timp, dacă în miezul operelor sale se găseşte un scepticism lucid, 
acest lucru este răscumpărat de un stil de o perfecţiune şi o eleganţă ce amintesc secolul iluminiştilor 
francezi, care au reprezentat din totdeauna pentru el un summum al civilizaţiei, devenind unul dintre marii 
prozatori francezi în viaţă, în spiritul lui Baudelaire şi Valery”.

Aceste frumoase cuvinte prin care este definită în câteva fraze personalitatea complexă a lui Cioran, au 
fost scrise de un critic literar care a ştiut să analizeze şi să aprecieze opera marelui gânditor la justa ei 
valoare. De aceea ni se pare curios faptul ca la şapte ani de la moartea lui, cercetătoarea franceză Alexandra 
Laignel-Levastine, răscolind trecutul câtorva mari scriitori de origine română, a dat publicităţii la Paris o carte 
în care reaminteşte simpatiile faţă de mişcarea naţionalistă din timpul tinereţii lui Emil Cioran şi Mircea 
Eliade, pe care îi acuză că şi-au ascuns trecutul fascist. Mai mult,îl condamnă şi pe Eugen Ionesco pentru 



faptul că a cunoscut acest lucru dar l-a ascuns, continuând prietenia cu cei doi. Cu alte cuvinte, din punctul ei 
de vedere, autorul „Rinocerilor” este vinovat că nu a fost un delator şi nu şi-a dat prietenii pe mâna poliţiei. 
Transpare clar din rândurile cărţii acestei scriitoare nostalgia după vremurile iconoclaste când în România 
fusese impusă epurarea din manuale şi ostracizarea unor scriitori de talia lui Eminescu, Goga, Rebreanu, 
Blaga, Arghezi, Maiorescu, Lovinescu, Panait Istrati şi mulţi alţii. Opera poetică a lui Arghezi a fost catalogată 
de un cenzor al vremii nici mai mult nici mai puţin decât „Poezia putrefacţiei, sau putrefacţia poeziei” pentru 
acelasi motiv al convingerilor lui naţionaliste din tinereţe.

Autoarea acestei cărţi tendenţioase de la prima până la ultima filă, nu face o analiză literar-filozofică a 
operei celor doi titani de origine română ci practică un rechizitoriu cu iz politic. În această carte intitulată 
„Cioran, Eliade, Ionesco: l'oubli du fascisme”, Alexandra Laignel-Lavastine, care pretinde că este o bună 
cunoscătoare a istoriei României, nici nu încearcă a-şi explica faptul că această splendidă constelaţie care 
străluceşte pe firmamentul literaturii şi filozofiei contemporane şi anume, Noica, Cioran Eliade, alaturi de 
Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Aron Cotruş şi mulţi alţii, au fost în tinereţea lor adepţi ai curentului 
politic de dreapta. Thomas Roman, autorul articolului „Rhinocerisation des esprits” menţionează că Noica, 
Cioran şi Eliade sunt „Trois intellectuels roumains a dimension europeene sinon mondiale”. Nu se cunoaşte 
numele nici unui geniu pe care să-l fi dat aşa zisul „realism socialist” în perioada în care comunismul a lăsat o 
pată neagră pe istoria ţării noastre, dând naştere în schimb unor pseudo-valori, sau, în cel mai fericit caz unor 
pigmei care nu se pot ridica la înălţimea marilor gânditori, scriitori sau poeţi naţionalişti care au dus faima 
României până în cele mai îndepărtate colţuri ale planetei. Dacă a răscolit ca un hârciog prin biografia 
scriitorilor români, a omis în schimb cu bună ştiinţă să amintească numele unor scriitori din ţara sa, care au 
fost adevarăţi tovarăşi de drum ai comunismului pe care l-au servit cu credinţă până în ultima clipă, deşi 
cunoşteau crimele petrecute în gulagul sovietic şi al ţărilor satelit. Să-i redeşteptăm memoria amintind doar 
câţiva dintre cei cu nume mai „sonore”: Jean-Paul Sartre un marxist notoriu, Albert Camus, Romain Rolland, 
Andre Malraux, sau savantul Frederic Joliot-Curie, căruia Stalin i-a decernat premiul Lenin. În timp ce în 
Europa de Răsărit comunismul a fost adus pe tancurile sovietice, în Franţa „comunismul a fost o profesiune 
de credinţă” . (prof. Marc Lazar, Institutul de Ştiinţe Politice Paris).

Cioran este o personalitate complexă, contradictorie, care foloseşte exprimări ce şochează sau revoltă. El 
lansează în scrierile sale anumite opinii deosebit de caustice la adresa României şi a românilor în general, 
concepte pe care nu le putem împărtaşi, punându-le pe seama teribilismului său care l-a facut celebru. 
Deasemeni demonstrează o mare intoleranţă faţă de atributele specifice unui popor aşezat în calea 
năvălirilor barbare, cât şi la răscrucea intereselor marilor imperii otoman, rus şi austro-ungar, atribute 
datorită cărora a reuşit să-şi menţină unitatea, limba şi identitatea de neam. Dacă nu ar fi avut aceste calităţi 
pe care Cioran le considera defecte, „apa în sange” cum spune el, în locul ţării noastre pe harta Europei ar fi 
fost menţionate acum numele unor provincii ale imperiilor susmenţionate. „Am scris mult împotriva ţării mele, 
marturiseşte Cioran într-un interviu publicat în revista „Magazine Litteraire” din Franţa, am afirmat că a fi 
român este lipsit de valoare”. Cu toate acestea nu se poate nega faptul ca în spatele maliţiozităţii şi 
incisivităţii afirmaţiilor sale cu privire la poporul din care s-a născut, se ascunde dragostea faţă de ţara pe ale 
carei meleaguri a văzut lumina soarelui, dragoste însoţită de o mare decepţie datorită neîmplinirii idealurilor 
ei seculare. Sarcasmul şi chiar cinismul unor aforisme reprezintă în realitate reversul iubirii de neam, iubire 
pe care a purtat-o în tainiţele sufletului sau până în clipa morţii. Să nu uitam că a părăsit ţara în momentul în 
care ne aflam în ajunul marilor evenimente istorice care au bulversat întreaga Europă, culminând cu războiul 
în care am încercat, fără succes însă, anularea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop prin care ţara 
noastră a fost sfâşiată. Dacă nu s-a reuşit decât anihilarea odiosului Diktat de la Viena , plătită cu preţul miilor 
de ostaşi căzuţi pe drumul până în munţii Tatra, nu este vina poporului român, ci a învingătorilor în cel de al 
Doilea Război Mondial, care au trasat actualele fruntării ale Europei, împărţind-o în aşa zise zone de 
influenţă.

A urmat după cum se ştie o jumătate de secol în care am purtat pecetea unei politici oprimante de 
desnaţionalizare, în care s-a urmărit decimarea tuturor valorilor naţionale. Nici evenimentele din Decembrie 
1989 nu ne-au adus pacea socială şi climatul de toleranţă şi respect faţă de fiinţa umană pe care le-am 
aşteptat atâta amar de vreme. Aruncând o privire asupra situaţiei socio-politice cu care se confruntă astăzi 
ţara noastră la două decenii de la prăbuşirea ultimei redute comuniste din Europa, putem afirma cu deplin 
temei ca tristeţile lui Cioran sunt şi tristeţile noastre, iar neliniştile lui în privinţa viitorului ne încearcă pe toţi 
românii de pretutindeni.

Pentru a-i înţelege mai bine personalitatea imprevizibilă şi contradictorie, redăm câteva din mărturisirile lui 
intime, care ne dezvăluie cel mai bine profilul moral al acestui mare gânditor.

Despre muzică: În faţa nici unui tablou din lume nu ai simţit că viaţa ar putea începe de la tine; dar sunt 
finaluri de simfonii care nu o dată te-au silit să te întrebi dacă tu nu eşti începutul şi sfârşitul. Pentru mine Bach 



este un Dumnezeu. Îmi este de neconceput să gândesc că există oameni care nu îl înţeleg pe Bach şi cu 
toate acestea există. Cine nu este sensibil la muzică suferă de o infirmitate enormă. Muzica ne trezeşte 
regretul de a nu fi ceace ar fi trebuit să fim, iar magia ei ne încantă pentru o clipă transpunându-ne în lumea 
noastra ideală, în lumea în care ar fi trebuit să trăim.

Despre oameni: Omul îşi iubeşte existenţa lui întortocheată. Şi dacă el a dat naştere dezbinării 
catastrofale dintre amăgiri şi esenţe, el va suporta nu fără o oarecare voluptate deznodământul. Cu cât 
cunoşti mai bine şi mai mult un om, cu atât eşti mai aproape de o despărţire fatală de el. Cunoaşterea 
detaşează o fiinţă de alta şi anulează grăuntele de mister ce se află în orice existenţă, oricât de plată ar fi ea.

Numai un om mediocru doreşte să atingă bătrâneţea pentru a muri. Suferiţi deci, îmbătaţi-vă, beti cupa cu 
plăceri până la fund, plângeţi sau râdeţi, strigaţi de bucurie sau disperare, din toate astea nu va rămâne 
nimic. Toată morala nu are alt scop decât a transforma această viaţă într-o sumă de ocazii pierdute. Nimeni 
nu face psihologie de dragul psihologiei, ci mai de grabă dintr-o invidie sadică de a demonstra nulitatea 
altuia, despuindu-l de aureola sa de mister. Toate fiinţele sunt nefericite, dar câte ştiu asta?… Nu suntem noi 
înşine decât prin suma de eşecuri.

Despre iubire. Când iubeşti o fiinţă, momentele de reală cunoaştere sunt extrem de rare… Pe fiinţa ce o 
iubim o cunoaştem cu adevărat numi după ce nu o mai iubim, când am devenit lucizi, clari, seci şi goi.

Despre femei . Femeia este un animal incapabil de cultură şi de spirit.
Despre el însuşi: Aptitudinea mea de a fi decepţionat, depăşeşte înţelegerea. Ea m-a făcut să-l înţeleg pe 

Budha, dar tot ea m-a împiedicat să-l urmez. Sănătatea pentru mine consta în agresiune. Atacul face parte 
din condiţiile mele de echilibru… Pentru mine a scrie înseamnă a mă răzbuna. A mă răzbuna contra lumii, 
contra mea… Faptul că exist dovedeşte că lumea n-are sens. Ignor total pentru ce trebuie să facem ceva, 
pentru ce avem aspiraţii, speranţe şi vise. Singurul lucru cu care mă mândresc, este faptul ca am înţeles de 
foarte tânăr că nu trebuie să dai viaţă, să zămisleşti. Oroarea mea de căsătorie, de familie, vine de acolo. 
Este o crima de a transmite propriile tale defecte unei progenituri şi a-l obliga astfel să treacă prin aceleaşi 
încercări ca tine, printr-un calvar poate mai rău ca al tău. Părinţii sunt toţi iresponsabili sau asasini.

Despre ţară: Nu aş conduce niciodată un Stat cu programe, manifeste şi legi şi n-aş lăsa nici un cetaţean 
să mai doarmă liniştit, până când neliniştea lui nu l-ar asimila formei de viaţă socială în care trebuie să 
traiască. Blazarea, îndoiala şi dezabuzarea sunt cancerul fiinţei noastre naţionale… Aspiraţiile universaliste 
sunt justificate doar atunci când esţi o forţă, dar un universalism ce rezultă dintr-o lipsă de axa interioară este 
mai mult decât o ruşine. Deplâng în România lipsa de orgoliu, de marcă istorică şi de valoare mesianică. Şi 
deplâng o naţiune care nu vrea să devină o mare naţiune, care nu iubeşte forţa şi elanurile de viaţă, ci trăieşte 
în umbra odihnitoare a unor iluzii vulgare, îndoindu-se de toate pentru a nu risca nimic. Am avut momente 
când mi-a fost ruşine că sunt român. Dar dacă regret ceva, sunt aceste momente. De nu aş fi român decât 
prin defecte şi tot aş iubi această ţară, impotriva căreia sunt înverşunat dintr- o nemarturisită iubire.

Nu este mare lucru a iubi România din instinct. Nu este nici un merit. Dar să o iubeşti după ce ai disperat 
total de destinul ei, îmi pare totul. Ca oameni, avem dacă nu dreptul, în tot cazul libertatea la multe speranţe. 
Ca români nu putem avea decât una singură: Speranţa într-o altă Românie.

Despre Credinţă: Totdeauna m-a atras ideea ca nu Dumnezeu a creat lumea ci un mic Satan. Pentru 
acest motiv am scris cartea „Demiurgul cel Rău”, care a fost inspirată de teoria bogomilă. Cine nu pactizează 
cu diavolul n-are nici o raţiune de a trăi, căci diavolul exprimă viaţa în mod simbolic mai bine decât Dumnezeu 
însuşi. În ultimul său interviu acordat revistei germane „Frankfurter Rundschau”, cu numai câteva luni înainte 
de moartea sa, a declarat: „Sunt ateist. Nu cred în Dumnezeu şi nici nu mă rog. Dar există o dimensiune 
religioasă de nedefinit în mine, dincolo de credinţă”.

Acesta este profilul moral al lui Emil Cioran alcătuit pe baza propriilor sale declaraţii cât şi a unora dintre cei 
care l-au cunoscut îndeaproape. Un filozof pesimist, negativist, un moralist cu accente mizantropice, „Un 
amestec de zbor liric şi cinism, exaltat şi glacial, difuz şi incisiv” cum s-a caracterizat el însuşi, un ardelean 
care a dus cu el pe malurile Senei toata revolta şi tristetea străbunilor săi din veac. Dacă Franţa îl revendică 
astăzi cu mândrie, aşa cum este el, cu atât mai mult noi nu avem dreptul să-l marginalizăm pentru 
convingerile lui naţionaliste din tinereţe, deoarece Cioran face parte din patrimoniul cultural al universalităţii, 
la care ţara noastrţ şi-a adus contribuţia din plin cu opere şi oameni de înaltă ţinută morală şi valoare.

Iata cum îl definea Dominique Quehec, în avanpremiera unei întâlniri cu marele gânditor: „Cioran, scriitor 
român de limbă franceză, este unul dintre cele mai mari spirite ale secolului 20. Cu neputinţă de a fi clasat, el 
este autorul unor savuroase aforisme al caror humor este plin de profunzime filozofică asupra lumii şi asupra 
vieţii”. 



Dimineaţa de sâmbătă a început senină şi luminoasă, o zi binecuvântată, cu un cer albastru în care 
se oglindea toată perfecţiunea naturii. Toamna cu minunatele ei culori.

Înarmaţi de-o parte şi de alta cu prieteni dragi, voioşi şi nevoiţi la o plimbare matinală, am ajuns la 
timp la biserica coptă din Laval, pentru a asista la o ceremonie specială.

Nunta de aur a familiei Roşcanu, Stela şi Radu!
După cum şi cuvintele o spun, este o treaptă aurită de timp şi de iubire. Un pas înainte spre nunta 

următoare, cea de diamant, de 60 de ani.
Cât poate fi de uşor de exprimat un adevăr în atât de puţine cuvinte! Ca boabe de lacrimi ce se 

rostogolesc fără zgomot şi care cuprind toată bucuria sau disperarea unei clipe!
Preotul, în timpul predicii de la sfârşit, a dezvăluit singurul secret al căsniciei: puterea de a ierta! În 

fiecare zi. Din inimă. Reciproc. Şi barca vieţii merge mai departe!
O slujbă impresionantă, prezenţi fiind cinci preoţi, 

fiecare dând binecuvântarea mirilor în altă limbă: 
latină, greacă, engleză, franceză şi ucrainiană.

Mirele preot, mireasa prezbiteră, naşii preoţi, 
printre invitaţi preoţi. Nu e totul să te afli în preajma 
sfinţilor, trebuie să şi urmezi calea lor!

Un aer care vibra. Eram ca într-o altă lume. O lume 
înaltă în care timpul sta în loc, şoapte de jurăminte, 
cântări religioase cu aromă arabă din vechiul Egipt 
ortodox, coroane regeşti de aur, fotografii. 
Sărbătoare. Victoria vieţii asupra timpului!

A urmat masa la restaurant, aer festiv, elegant, 
decenţă. Discursuri, felicitări, omagii, diplome, 
dedicaţia - poem din inima prea-mare al lui George 
Filip (frumosul nebun al zilelor noastre, protejat de 
îngeri), muzică, dans şi multe flori.

La ora 16h30 eram deja prezenţi la cea de-a doua 
ceremonie de căsătorie a zilei de 6 noiembrie. Alţi 
prieteni: Patsy şi Florian Costache. Nu puteam lipsi. 
Bucuria inimii era atât de mare încât păstra un 
colţişor pentru fiecare.

O slujbă protestantă într-una din sălile 
restaurantului Crown Plaza din Montreal. Pastorul 
avea o statură impozantă, îmbrăcat într-un costum 
de culoare deschisă, tuns stil mohawk, venit special 
din statele Americii, a ţinut slujba în limba engleză.

Cei doi miri aflaţi ca într-un nor mare şi alb de 
dantelă, se ţineau de mâini şi se priveau în ochi în 



timp ce-şi rosteau jurămintele. Fericirea şi emoţia le 
luminau chipurile. Erau atât de frumoşi! Invitaţii stăteau 
cuminţi pe scaune, admirându-i pe miri, dar fiecare se 
gândea de fapt la iubirea vieţii lui.

Ceremonia religioasã a fost urmatã de un cocktail la bar 
„de 5 à 7”, apoi masa şi dansul în superba sală „Paris”. 
Eleganţă, stil, orchestra unchiului lui Florian a creat 
atmosfera. Era cunoscutul Marian Năsturică.

André Ouellet, celebrul tenor, în calitate de invitat şi de 
prieten, a cântat „O, sole mio!”, dedicaţie specială din 
partea lui Florian pentru aleasa inimii lui, Patsy.

Tatiana Davidenko, partenera de spectacol al lui Florian 
Costache, ne-a încântat cu talentul ei, voce şi clape.

Inedit pentru mine, ca prieten, admirator şi spectator fidel 
al violonistului Florian Costache, a fost să-l văd dansând şi 
servind masa, pe el care era întotdeauna sufletul 
concertelor sale, în continuă vervă şi mişcare, atent cu 
fiecare invitat în parte. Astăzi, era şi el, în sfârşit, un 
spectator liniştit al propriei sale nunţi, chiar dacă făcea 
parte dintre protagonişti. Maestrul de ceremonii era cel 
care dădea tonul organizării de la început până la sfârşit. 
Sau cel puţin aşa am crezut... Pentru că nici o regizare nu 
poate fi perfectă, iată că, la un moment dat, Florian ia într-o 
mână vioara, în alta microfonul şi spune:

– I-am promis lui Patsy că în seara aceasta nu am să 
cânt. Dar nu pot. Focul sacru nu mă lasă. Trebuie să cânt. 

Numai aşa îmi pot exprima bucuria de a vă avea alături, prieteni dragi, şi fericirea de a avea o soţie minunată!
Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima toată emoţia plânsă pe strunele viorii în acel concert ad-hoc al 

lui Florian Costache – mire, ce a durat peste o oră. Invitaţii nici nu cred că mai respirau. Fiecare căuta să 
imprime în cutele memoriei muzica pentru eternitate. Toţi ospătarii, până şi bucătarii veniseră să-l asculte. 
Cine a mai văzut mire să cânte la propria nuntă?

Drum bun şi viaţă nouă în Florida pentru Patsy şi Florian!
A doua zi, duminică, am admirat drăgălăşenia lui Maia, frumoasa roz, proaspăt botezată. Biserică greco - 

catolică. La restaurant în centre ville, tinerii dansau hore şi sârbe nesfârşite. Multe familii tinere cu copii, 
relaxaţi şi bucuroşi de o viaţă mai uşoară.

Viaţa ne oferă atâtea întâmplări fericite de care să ne bucurăm: la 75 de ani, la 50 de ani şi la 25 de ani.
Iar între două nunţi şi un botez... am fost şi la servici!



„Să ai grijă ce-ţi doreşti!" se spune pentru că trebuie să fii pregătit atunci când primeşti, în sfârşit, cadoul 

mult visat.

Eram în Franta când am citit prima data despre regresia hipnotica. M-a fascinat. Acum 13 ani, credeam ca 

am aflat o noutate. Am început sa culeg informatii. De fapt, era o practica cunoscuta de mii de ani. 

Curiozitatea crestea si anii treceau.

Întâmplator (oare?), am cunoscut anul acesta un hipnoterapeut. Citind afectiunile ce pot fi tratate prin 

hipnoza terapeutica, primul meu gând a fost să ajut pe altii. Sunând ca sa ma informez, sunt întrebata daca n-

as dori si eu sa încerc o sedinta.

– Mi-e frică! a sosit repede răspunsul meu involuntar.

Stau si acum si ma întreb de ce am spus asa. De unde ne vin toate aceste frici primare? Din necunoastere 

sau din prea multa cunoastere?

Invitatia a fost facuta. Curiozitatea a învins. Asteptarea a luat sfârsit si astfel o noua experienta a început.

În timpul unei sedinte de hipnoza terapeutica, am facut prima incursiune într-una din vietile mele 

anterioare.

Era în anul 1867. Mă văd fiind un tânăr de 24 de ani, Emil, care avea grijă de oile ce se aflau pe un vârf de 

munte. Gândul îi zbura la iubita lui, o frumoasă blondă cu ochi albaştri. Mergând în timp, ajung în momentul 

morţii lui. El este atacat de un grup de bărbaţi înarmaţi cu suliţe şi săbii şi moare nevinovat. Înaintând pe un 

pod de flori spre întâlnirea cu spiritul lui, am simţit din ce în ce mai puternic, pe măsură ce mă apropiam, toată 

suferinţa lui, regretul că a avut o viaţă atât de scurtă. Ar fi vrut atât de mult să fie fericit şi să-şi întemeieze o 

familie. L-am întrebat ce mesaj vrea să-mi transmită pentru viaţa mea actuală.

– Să fii fericită! Să te bucuri de fiecare clipă a vieţii şi pentru mine!

Tot de la el am aflat ca locul unde eu am fost operata anul trecut coincidea cu cel în care el a fost ranit.

Lacrimile au început sa curga ca o eliberare. Terapia de descatusare a emotiilor acumulate în timp îsi facea 

efectul. Am început sa înteleg.

De ce am simtit „o frica de moarte” înaintea operatiei.

De ce mi-a fost frica ca nu ma mai trezesc dupa anestezia generala.

De ce dupa operatie am avut senzatia ca reîncep o noua viata.

De ce nu m-am simtit traumatizata psihic de pierderea „simbolului feminitatii”.

De ce ma bucur de orice ma înconjoara si îi multumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment al vietii mele.

De ce prietenul pe care l-am avut la 18 ani, blond cu ochi albastri, a fost sa fie o iubire neîmplinita.

De ce, de ce..., întrebari si posibile raspunsuri. 

Viata merge înainte. Tot mai frumoasa!



Este un subiect delicat, însusi cuvântul hipnoza sperie pe multi. 
Hipnoza este o stare naturala prin care trecem zilnic fara sa ne dam 
seama, de exemplu înaintea instalarii somnului, atunci când citim o carte 
captivanta sau vedem un film ce ne tine cu sufletul la gura si nu mai 
auzim nimic din ceea ce ne înconjoara.

Spiritul uman este divizat în două părţi: conştientul şi inconştientul. 
Conştient este logic şi analitic şi este responsabil de tot ceea ce gândim în 
majoritatea timpului, de alegerile şi deciziile pe care le luăm. Conştientul ne 
permite să reflectăm, să ne alegem activităţile cotidiane, să facem comparaţii sau 
supoziţii. El contribuie la efectuarea raţionamentelor de analiză şi sinteză. Pe de altă parte, 
inconştientul este acumularea tuturor experienţelor trăite pe parcursul acestei vieţi şi a vieţilor 
anterioare, el este sursa visurilor, intuiţiilor şi a soluţiilor pe care ni le imaginăm.

În transa hipnotica este permis accesul la subconstient, aceasta imensa putere latenta, facilitându-
se apel la reevaluarea si modificarea perceptiei si întelegerii asupra convingerilor proprii si asupra 
programarilor noastre pozitive si negative.

Exista doua tipuri principale de hipnoza: cea de scena si cea terapeutica.
Hipnoza de scena este spectaculoasa prin efectul de transa profunda în care este adus subiectul, 

iar hipnotizatorul are control deplin asupra subconstientului.
Hipnoza terapeutică este total diferită. În acest caz, trebuie să existe o colaborare perfectă şi 

încredere între pacient şi terapeut. Sugestiile induse în stare de hipnoză pacientului de către terapeut, 
îi permit acestuia să se vindece singur.

Unui pacient nu i se va cere niciodată să facă ceva ce este contrar moralei sau dorinţei sale. Fără 
consimţământul pacientului şi fără o colaborare minimă din partea lui, este imposibil de ajuns in stare 
de transa hipnotică. Nici o sugestie nu se realizată dacă ea nu devine autosugestie, deci dacă nu este 
acceptată. În starea dintre veghe şi somn, subconştientul este cel care rămâne treaz. În transă 
hipnotică, pacientul aude în mod clar zgomotele din jur şi vocea terapeutului, el comunică constant cu 
terapeutul, fiind capabil să-şi reamintească toate experienţele trăite în timpul şedinţei. Prin hipnoză 
pacientul devine mai creativ, poate să descopere cu surprindere soluţii la problemele personale şi o 
nouă atitudine în raport cu suferinţa şi cu tot ce-l înconjoară. Deasemenea, hipnoza este de o mare 
eficacitate în cazul autosugestiilor negative puternice, conştiente sau nu, care declanşează în mod 
inexplicabil dereglări emoţionale şi comporamentale. Scopul terapiei prin hipnoză, ca metodă 

naturală, rapidă şi eficientă prin efectele sale, este de a contribui, prin intermediul 
relaxării, la eliminarea tensiunilor şi la restabilirea completă a 

controlului vieţii de către persoana în cauză. Astfel, ea 
poate fi de un real ajutor când este vorba de stres, 
fumat, obezitate, ameliorarea sănătăţii sau a calităţii 
vieţii, atunci când avem de a face cu timiditate, lipsă de 
încredere în sine, conflicte interioare şi emoţii negative.

Sa reînvatam sa traim sanatos!

Iuliana Gramatovici  Hypnotérapeute
Membre de l'Association des Hypnologues du Québec

Membre de l'Association Nationale des 
Naturothérapeutes

http://aidehypnose.weebly.com



Ar trebui să mă adresez cu Excelenţă, sau, ca în Austria tradiţionalistă prin care ai intrat în Vest, Her 
Doktor Doktor Diplom Ingenieur: având în vedere însă că suntem prieteni de peste 20 de ani, am să 
mă adresez doar cu dragă Claudiu. Deci dragă Claudiu, îţi mărturisesc că atât prietenia şi admiraţia 
pe care ţi le port, cât şi numeroasele articole şi comentarii legate de faptul că ai împlinit recent 80 ani 
mă îndeamnă să caut „secretul” cu ajutorul căruia un fost deţinut politic dintr-o ţară îndepărtată este 
astăzi bine afirmat în America şi cunoscut în domeniul său de specialitate în toată lumea. Mă gândesc 
că sunt mii de tineri care ar putea beneficia de experienţa ta: nu-i nesocoti, ci dă-le sfaturi… 

Exemplul tău, în prezent Consul General Onorific şi totodată Profesor Onorific al ţării tale, arată că în 
ciuda celor suferite în România, ai păstrat legături foarte puternice cu ţara fără a te lăsa pradă 
resentimentelor. La fel de interesant este faptul că deşi în ţară ai fost într-atât de specializat în chimia 
organică încât ţi s-au publicat cărţi de specialitate nu numai în România, dar şi în Franţa şi SUA, în 
America te-ai afirmat într-un domeniu nou pe care probabil că nici nu l-ai cunoscut înainte. Este vorba 
de biomateriale în general şi de materiale ortodontice în particular. 

În aceste domenii te-ai afirmat ca cercetător, ca profesor universitar, şi pe deasupra te-ai impus în 
calitate de consultant industrial şi om de afaceri. Concomitent, ai găsit timp pentru familie şi prieteni, 
pentru activităţi sociale româneşti, precum şi pentru activităţi politice americane. Eu nu sunt omul care 
să laude pe nimeni cu uşurinţă, dar mă întreb în mod retoric cum ai reuşit toate acestea, şi dacă nu ai 
putea fi copiat. Fie ca acei ce au urechi de auzit să audă… Claudiu, ne-am întâlnit prima oară în 
decembrie 1989 cu prilejul unei demonstraţii anti-Ceauşescu pe care ai organizat-o în Florida şi unde 
eu mă aflam în vacanţă. Deschizând web-site-ul tău şi cercetând literatura Americană de specialitate, 
oricine poate afla acum ce reprezinţi pe plan internaţional, şi până la un punct, cum a evoluat cariera 
ta. Ce nu se înţelege însă e modul în care ai parcurs diversele etape, trecând de la un fugărit de 
Securitatea romană la Consul General Onorific al României, sau de la specialitatea de chimie 
organică din ţară la biomateriale ortodontice în SUA. Deasemeni, este de neînţeles cum dintr-un 
persecutat în ţara, dar declarat la un moment dat „avuţie ne-exportabilă,” ai reuşit să pleci şi să obţii un 
al doilea doctorat în străinătate, la o universitate celebră. 

ÎNCEPUTURI 
ND: Să începem deci cu începutul: înţeleg că ai avut o copilărie agitată, dar ai crescut cu bonă; o 

copilărie plină de peripeţii şi petrecută în mai toată ţara… 
CGM: M-am născut la Petroşani, de unde familia mea a trebuit să plece la Bazargic. De acolo la 

Bucureşti, Piatra Neamţ, Oradea, Arad. Mutările tatălui meu se explică prin faptul că pe vremea aceea 
ca să avansezi în magistratură trebuia fie să aştepţi să se întâmple ceva cu superiorul, fie să te muţi 
acolo unde apărea o disponibilitate. Mama mea rezuma zbuciumările pricinuite spunând că trei 
mutări fac cât un incendiu… Ajuns la Oradea, mi-am făcut şcoala primară. De acolo a trebuit să ne 
refugiem la Arad ca urmare a cedării Ardealului de Nord Ungariei în 1940. Aşa au început peregrinările 
mele prin mai multe oraşe din ţară: din fiecare am anumite amintiri specifice. Voi începe cu Aradul, din 
care am amintiri frumoase şi interesante. Aşezat pe malul Mureşului, Aradul îşi avea ca centru 
alternativ ştrandul: acolo se duceau tranzacţii, aveau loc întâlniri importante sau mici spectacole, 



participanţii sau auditoriul fiind desigur în costum de baie. Cum era război, motivul oficial era… ameninţarea 
bombardamentelor. Când ameninţarea a devenit realitate, Curtea de Apel, unde tatăl meu era Procuror 
General, s-a mutat la Pecica. De la înotat şi sărit în apă la Arad, am prins la Pecica gustul pescuitului peştilor 
mari: lăsam cârlige în Mureş peste noapte şi a doua zi mă luptam cu somni de un metru.

Puţin după aceea, Aradul a fost cucerit pentru scurt timp de trupele maghiare: după contra-ofensiva 
sovietică, cetatea de tip Vauban a acestui oraş a rămas pentru un timp nepăzită. Folosite în timpul războiului 
drept magazii militare şi puncte de distribuţie, tunelurile acestei cetăţi au redevenit locuri minunate pentru 
aventurile copiilor: pe când cei mici umblau după arme, cei mari vânau bicicletele şi radiourile rechiziţionate. 
Numai printr-un miracol niciunul din grupul nostru nu a murit sau rămas infirm în urma exploziilor pe care noi 
înşine le provocam… Odată, după ce ne scosesem hainele ca să ne putem juca, ne-am ales cu ele arse: unul 
dintre noi a încercat cadoul pe care voia să-l facă tatălui sau, care avea vie. Ceea ce luase drept stropitor 
împotriva filoxerei era de fapt un aruncător de flăcări! După ce armata sovietică a luat în stăpânire cetatea, s-
a găsit că decât să se posteze sentinele în dreptul tunelelor, este mai practic să se tragă din când în când cu 
mitralierele în întunericul acestora: copii nu au fost însă descurajaţi şi au activat în pauze… Cum la Arad 
stăteam perete în perete cu baia de aburi Simay am văzut ca parchetul de sub patul meu era şubrezit: am 
tăiat o gaură în el, folosind partea decupată să o acopăr. Am folosit ascunzătoarea ca să depozitez pistoale şi 
armament, până ce, într-o zi, mama mea a observat măturând, ceva suspect. Mare i-a fost mirarea când a 
găsit arsenalul: am fost trimis pentru câteva zile la prieteni, tatăl meu trebuind să care conţinutul cu sacul, 
noaptea, pentru a-l arunca în Mureş. Dacă ar fi fost interceptat de vreo patrulă sovietică, ar fi fost împuşcat pe 
loc, procuror general sau nu… Retrocedându-se Ardealul, tatăl meu şi-a reluat poziţia la Oradea, iar eu am 
continuat liceul la Samuil Vulcan din Beiuş, unde fusesem mutat disciplinar… 

Am ajuns deci la Beiuş deoarece mi se comutase pedeapsa cu eliminarea din toate liceele din ţară în urma 
unor năzdrăvănie. (fusesem şeful bandei „Mâna Neagră!”) Tatăl meu a reuşit cu greu să-mi comute 
pedeapsa în aceea de a continua ca intern la unul dintre liceele confesionale din Blaj sau Beiuş, la alegere. 
Ambele erau cunoscute la vremea aceea ca fiind foarte severe… 

După doi ani petrecuţi în ultimul oraş ca elev la liceul Samuil Vulcan, s-a considerat că am constituit o notă 
discordantă în comparaţie cu copii serioşi de moţi. Bazat pe aceasta afirmaţie şi ca să remedieze situaţia, 
Episcopul Valerian Traian Frenţiu de care ţinea liceul, m-a încredinţat pentru reeducare, Procurorului 
General (tatăl meu), ceea ce mi-a permis în sfârşit să revin lângă familie la Oradea şi să-mi continui cursurile 
la liceul Emanuil Gojdu.

Dintre întâmplările mai deosebite din Oradea citez doar două. Ajungând obosit (călătorisem toată 
noaptea), i-am rugat pe noii mei colegi să mă lase să dorm în ultima bancă. Din altă stofă decât copii de moţi 
de la Beiuş, aceştia mi-au promis ajutorul: ce fel de ajutor mi-au dat am constatat ceva mai târziu, când m-am 
trezit cu multe capete aplecate peste mine. Printre acestea să afla şi cel al profesoarei de germană, care 
fusese înştiinţată de prezenţa în clasă a unui străin care dormea cu şliţul de la pantalon desfăcut.

Altă dată, la sfârşitul primăverii (în pauza mare de 20 minute) ieşisem din liceu şi făceam baie în Crişul 
Repede din faţa acestuia. Ca să-mi joace o farsă, un coleg mi-a furat hainele lăsându-mă în costum de baie. 
Cum stăteam departe şi nu puteam să străbat oraşul aproape gol, am decis să mă înapoiez folosind intrarea 
principală (cele secundare erau închise, ca să nu plece elevii). Am urcat scările fugind, acoperindu-mi faţa: 
ajungând în clasă mi-am cerut hainele. Acestea fuseseră date unui coleg din secţia paralelă, clasa VII 
Literară. Cum profesorul lor deja intrase la lecţie, am rămas în costum de baie, ascunzându-mă în ultima 
bancă. Întâmplarea a făcut să urmeze un curs de desen, pe care profesorul Anastase Ţărulescu îl intitulase 
pretenţios drept „Istoria Artelor”. La venirea profesorului, care era cunoscut drept şugubăţ, elevii au sugerat 
să ies la tablă şi să explic ceva. Mirat, profesorul m-a chemat, iar eu, demascat şi neavând altă alternativă, 
am ieşit păşind apăsat, dar aproape gol. Scandalizat, profesorul a descris cazul pe larg, mult prea detailat 
după mine, în condica ce acompania catalogul. Indignat la ideea că nu îmi cunoştea părinţii care puteau să fi 
fost foarte săraci, mi-am scos şi costumul de baie luând o postură de discobol şi strigând: „dacă e aşa, măcar 
şi desenaţi-mă de dragul artei”. Întâmplarea a rămas în istoria liceului (nu ştiu dacă şi în expoziţia despre 
elevii acestuia), în care sunt astăzi menţionat, desigur pentru altele… )

Mai târziu, la Oradea, tatăl meu a început să fie urmărit de comunişti pentru că în calitate de Preşedinte de 
Comisie Electorală a refuzat să accepte falsificarea alegerilor din 1946. Cum refuzase să semneze o notă 



prin care magistraţii consimţeau să urmeze instrucţiunile Partidului şi era acuzat că muşamalizase uciderea 
unui soldat rus, pentru un timp a trebuit sa stea ascuns. După ce năvălise în casă unui ţăran şi i-a violat soţia, 
lăsând-o rănită, soldatul a fost prins şi bătut cu furcile. Înaintându-i-se cazul, tatăl meu s-a deplasat la faţa 
locului şi a obţinut declaraţii din care reieşea că soldatul era de fapt… un dezertor care căuta să defăimeze 
Uniunea Sovietică. Prinşi pe picior greşit pentru că nu era politic să se contra-argumenteze că de fapt 
soldatul făcea parte din mult lăudata Armată Eliberatoare, oamenii partidului au înghiţit muşamalizarea, dar 
au obţinut schimb ca tatăl meu să fie demis. La nici 50 ani, tatăl meu a fost înlăturat de la cariera de apărător 
al justiţiei căreia i se dedicase cu tot sufletul… 

În timp ce tatăl meu era dat dispărut, m-am mutat la Sibiu unde am absolvit liceul Gheorghe Lazăr locuind în 
casa sorei mamei mele, soţia profesorului francez Pierre Chanier care plecase cu familia în Franţa. Am 
urmat ultima clasă de liceu şi mi-am dat bacalaureatul: am fost bun la chimie, înot, volei şi şah. Cea mai mare 
realizare a fost în ultimul domeniu: mi se descriau în ziarul local, Tribuna, mişcările din partidele de şah în 
care reprezentam UTM-ul. Lipsa de interes a cititorilor faţă de partidele pe care le jucam mi-a fost 
demonstrată de faptul că am prezentat o deschidere dintr-una din partidele jucate ca fiind varianta Ipiany: 
nimeni nu a obiectat (numele era scornit, compus fiind din apelativul meu în familie şi cel al prietenei mele de 
atunci.) Cam în acea vreme m-am pus serios pe carte, având în vedere admiterea la Politehnică pe care o 
visam. Obiectivul îmi era concret: să obţin două insigne, cea de student şi cea de aur a GMA (Gata de Muncă 
şi Apărare, o competiţie sportivă copiată după GTO-ul sovietic).

Am reuşit sa fiu admis la facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din Timişoara datorită unei 
întâmplări. Profesorul Zeno Gropşianu, Preşedintele Comisiei, l-a admonestat pe un candidat din grupul 
meu, zicând: Nu ai învăţat nici cât trebuia, iar alţii (arătând spre mine) au învăţat cu mult mai mult! Fără să 
bănuiască, a pus Comisia în dilema de a respinge pe un fiu de muncitor în avantajul altuia care era în 
categoria IV (părinţi foşti criminali de război, mari moşieri sau înalt funcţionari de stat epuraţi, ultimul fiind 
cazul meu). Spre norocul meu, comisia a rezolvat dilema acceptând admiterea ambilor. Au urmat ani de 
studiu succesiv în două facultăţi, după cea din Timişoara transferându-mă la Institutul Politehnic din 
Bucureşti. 

ND: Cum se face ca în ultimul an de facultate ai lipsit o buna parte din timp, prezentându-te doar la 
examene pe care deabia le-ai luat? Eu aveam impresia ca ţi-a plăcut să înveţi şi credeam că ai fost un 
student deosebit. 

CGM: Nu am fost un student deosebit în ceea ce priveşte învăţătura. Aveam alte preocupări… M-am 
distins în sport, în echipele de şah şi de volley ale Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu şi apoi la Politehnica din 
Timişoara. Am făcut parte într-o perioadă scurtă din echipa naţională de înot (locuind la Sibiu, aveam norocul 
să beneficiez de singurul bazin de înot încălzit din ţară). De la Timişoara am continuat facultatea la Bucureşti 
ca urmare a eforturilor făcute de prietena mea de atunci, Lia Ivasiuc, fiica unui colonel din armata generalului 
Vlasov care trecuse de partea lui Hitler în timpul celui de al II-lea Război Mondial. Întrebată de decanul 
facultăţii, Iosif Drimuş, care îmi citise scurtul curriculum vitae, dacă sunt rudă cu profesorul Aurand din 
Petroşani, aceasta a răspuns afirmativ: îi este nepot. Atunci acesta i-a povestit cum, fiu de miner, a fost dat la 
liceu de tatăl sau cu o singură condiţie, să nu cadă la vreun examen, în caz contrar urmând să devină şi el 
miner. Cu toate celelalte obiecte se împăca Drimuş dar cu schimonoseala limbii cerute de limba franceză nu. 
Descurajat, nici nu s-a mai străduit. La examen, văzându-l bâtă, bunicul meu i-a propus, zeflemitor, că îl va 
trece doar dacă va putea să spună o glumă în limba franceză. Elevul Drimuş şi-a adunat puterile şi a rostit: Je 
suis un bon eleve. Surprins, profesorul Aurand a râs şi… l-a trecut. Ca să-şi achite datoria faţă de memoria 
fostului său profesor, decanul Drimuş a acceptat transferul, eu intrând astfel în anul II al Facultăţii de Chimie 
Industrială a Institutului Politehnic din Bucureşti. 

La Bucureşti am locuit pentru o vreme la un coleg al tatălui meu, beneficiind de cantina de la Buzeşti 
deoarece făceam parte din echipa de volley a Politehnicei. Am dus o viaţă banală până în vara anului 1952 
când am fost pescuit de către cadrele Institutului Politehnic ca ştiind limbi străine. Nu te speria, că e de bine! 
m-a asigurat cel de la cadre. Vei fi translator pe lângă grupurile de străini invitaţi de Confederaţia Generală a 
Muncii care vrea sa fie cunoscute progresele făcute în ţară după instaurarea comunismului. Bucuros, mi-am 
luat în serios munca, traducând discuţiile dintre vizitatori şi politrucul responsabil cu grupul respectiv. Deşi 
mi-am propus să mă feresc să fac greşeli care să mă coste, am fost câteodată prea deschis, arătând 



străinilor ceea ce nu ştiau despre problemele din ţară. O greşeală pe care am plătit-o scump a fost omisiunea 
de a o denunţa pe soţia marelui dirijor George Georgescu, cazată alături de artiştii fruntaşi ai ţării (Birlic, 
Beligan, Eterle, etc) la vila „Filimon Sârbu” din Eforie Nord unde îmi exercitam talentul de interpret. Într-o zi, 
unul dintre francezi mi-a reproşat că le traduc minciuni privind starea ţării. După ce am bolmojit-o că într-o 
democraţie părerile nu pot fi la fel, l-am descusut şi am aflat că doamna Georgescu era cea care i-a dat 
amănuntele, dealtfel adevărate. 

Aveam de ales: să o trădez, sau să tac şi să o anunţ să înceteze (omisiunea de denunţ era pedepsibilă cu 
închisoarea). Cum am ales ultima variantă, doamna respectivă mi-a mulţumit cu lacrimi în ochi. 
Recunoştinţa ei am plătit-o însă scump, cum s-a dovedit mai târziu când aceasta a arătat prietenelor ei cât de 
cumsecade a fost studentul care i-a muşamalizat problema. Cum era obişnuit pe atunci, una dintre acestea a 
turnat, iar eu am plătit cu deţinerea mea administrativă la Ghencea, Jilava, Capul Midia şi Castelu, ultimele 
fiind la Canal. Biletul meu de Eliberare, înrămat ca să-l arăt cui vrea să-l vadă (şi accesibil la biografia mea pe 
Internet, www.Matasa.net) arată că am primit o condamnare de 24 luni pentru faptul de ---- (linioare, fără 
specificaţie), prin ---- (linioare), etc., adică fără motiv. 

ND. Nu am să-ţi cer detalii despre ce ai suferit: s-a scris mult despre acest subiect, iar eu însumi ţi-am 
împărtăşit soarta. Oamenii au început să uite, iar tânăra generaţie nici măcar nu poate să înţeleagă acele 
timpuri. De aceia consider că ar fi bine ca la un moment dat să redai câteva scene ilustrative din detenţie. 
Deocamdată, doresc să aflu însă modul în care detenţia politică s-a reflectat asupra vieţii tale de mai târziu. 
De exemplu, cum de ai fost reprimit la facultate? 

CGM. Cei de care depindea soarta mea erau împărţiţi: cererea mea de a continua cursurile la facultate a 
fost respinsă de decanul Petre Spacu cu menţiunea că locul unuia care duşmăneşte poporul trebuie dat 
altuia care îl sprijină. Din fericire, rectorul de atunci, Traian Negrescu, mi-a aprobat cererea, inclusiv cămin. 
Dintre profesori, care ştiau de ce apăream doar la examene, unii erau mai aspri, alţii mai indulgenţi. Elena 
Ciorănescu, de exemplu, soţia marelui chimist C.D. Neniţescu şi profesoară de farmaceutică, specialitatea 
pe care o alesesem, a încheiat astfel examenul meu: Nu ai învăţat despre reacţiile de sinteză a 
medicamentelor, şi meriţi nota zero. Dar eşti un magician în jonglarea formulelor acestora, ceea ce 
presupune o bună cunoaştere a chimiei organice, fundamentul farmaceuticei. Acolo, meriţi zece. Făcând 
media, îţi dau cinci… Eşti mulţumit… ? După câţiva ani, cunoscându-mi situaţia, profesorul C.D. Neniţescu 
m-a chemat în biroul lui şi mi-a cerut sfatul: Ce să fac? Vor să mă facă Membru de Partid. Sub povara 
gândurilor, acest titan chinuit spera să găsească în mine, asemenea lui Midas, un reprezentant al opoziţiei 
care ar fi putut să-i îndreptăţească cumva acţiunea care îi repugna… 

Să revin însă la Politehnica din Bucureşti. Rămas în urmă datorită detenţiei, am făcut astfel de eforturi ca 
să-mi dau examenul de stat încât profesorul Iosif Drimuş, cel care a acceptat să-mi conducă lucrările deşi 
timpul până la examen era scurt, şi care era şi consilier la importanta instituţie de specialitate ICECHIM, a 
obţinut aprobarea ca după terminarea facultăţii să-mi continui proiectul la acest institut. Acolo am avut astfel 
de rezultate încât la numai 25 ani am fost numit şeful colectivului Aldrin-Diedrin, pesticide considerate la 
vremea aceea de mare importanţă pentru economia ţării.

Puţin mai târziu am fost chemat la cadre unde mi s-a înmânat decizia de demisie. Cum nu am crezut aşa 
ceva posibil, am cerut ajutor profesorului Drimuş, care s-a dus să raporteze cazul lui Mihai Florescu, Ministrul 
Industriei Petrolului şi Chimiei. Acesta, după ce a arătat că Securitatea primează şi deci nu poate face nimic, 
a aranjat ca să lucrez ca cercetător al ministerului la proiecte majore de înalt risc în cadrul Institutului 
Politehnic. Fiind un fost deţinut politic, nu aveam voie să vorbesc cu studenţii: atunci când aceştia aveau 
întrebări, trebuia să-i trimit la cadrele didactice. 

În cadrul lucrărilor pe care le efectuam la Politehnică aveam şanse mari de a mă accidenta sau chiar de a 
muri: sintetizam hexaclorciclopentadiena, din care o picătură neobservată pe corp putea duce la moarte. 
Lucram deasemenea cu acid peracetic şi cu nitrometan, primul fiind explosiv iar al doilea un intermediar 
pentru explozibili. Profesorul Drimuş mi-a explicat, amar, că dacă în cazul unui accident s-ar fi prăpădit un fiu 
de muncitor, ar fi fost o mare încurcătură, pe când în cazul meu, ţara ar fi scăpat de un indezirabil… 

În acea perioadă tristă am gustat, pentru puţin timp e adevărat, o plăcere aparte: producătorul TV România 
Vlad Bâtcă a găsit în mine persoana potrivită pentru a prezenta o nouă emisiune, „Magazin Duminical”. Ceea 



ce trebuia să fac era să caut în filmele documentare primite cadou şi să aleg clip-uri scurte pe care să le pun 
cap la cap şi să le comentez: ajunsesem ca să mă salute pe stradă oameni pe care nu îi cunoşteam, acestora 
părându-li-se figura mea cunoscută, dar neştiind de unde să mă ia. Locul meu a fost luat după scurt timp de 
altcineva, deoarece Tudor Vornicu, şeful TV, m-a declarat decadent pentru că la una din emisiuni purtasem o 
cămaşe de tip „Jivago,” la vremea aceea la modă fiind în Vest filmul anticomunist cu acest nume.

Pentru mine, cea mai memorabilă emisiune pe care am organizat-o la TVR a fost urmarea unei provocări a 
Maestrului Internaţional de Şah, David Levy, un englez. Acesta susţinuse că măcar pentru următorii zece ani 
va putea învinge la şah orice calculator. Pentru discuţiile aferente, l-am invitat în studio pe colegul meu de an 
şi facultate Paul Voiculescu (co-campion al ţării în 1953, alături de I. Bălănel şi doctorul O. Troianescu). 
Schimburile de păreri care a avut loc atunci au frământat multe minţi şi a făcut cibernetica mai cunoscută în 
ţară. 

Gustul pentru mass media mi-a rămas, şi am acceptat invitaţia să devin consultant tehnic pentru o serie de 
documentare intitulată Pe urmele gazului metan. Ministerul Chimiei şi-a dat aprobarea şi astfel am petrecut 
aproape o lună călătorind prin ţară cu un microbuz, alături de o echipă de aşa zişi cineaşti de la Studioul 
Alexandru Sahia. După mine, erau mai degrabă nişte alcoolici: în fiecare orăşel trăgeau câte un chef, ca apoi 
să se trezească a doua zi la prânz. La ameninţarea mea repetată că voi arăta ministerului care mă trimisese 
ce se petrece, s-au răzbunat. Într-un sat îndepărtat şi pierdut în munţi numit Urşua, în Valea Gurghiului, 
Mureş, sat care nu avea deloc de-a face cu gazul metan dar avea mari livezi de pruni, m-au pârât primarului, 
un tip de Golem, că aş fi jurat că nu voi bea în casa sa. Ajungând acolo tocmai în perioada de recoltare a 
prunelor, copacii erau noaptea zguduiţi de mistreţi şi urşi. Cum nu aveau voie să împuşte animalele (zona era 
rezervaţie a Comitetului Central al Partidului, care însă nu venea acolo pentru că locul era prea îndepărtat şi 
drumul foarte anevoios), oamenii încercau să sperie fiarele lovind în cazane, oale, tigăi, etc. Nu cred că 
cineva ar fi putut să doarmă într-o astfel de hărmălaie. 

În acel sat, a nu bea în casa cuiva echivala cu o jignire gravă: Golemul-primar m-a întrebat neîncrezător 
dacă este adevărat ce îi spuneau colegii mei. Degeaba i-am arătat că sunt antialcoolic, termen pe care nu-l 
înţelegea. Până la urmă a trebuit să beau şi eu: spre bucuria cineaştilor am fost filmat în situaţii care nu-mi 
mai permiteau să-i reclam… 

Tot ca relaxare în acea perioadă am gustat o altă plăcere. Îmi făceam vacanţele în Delta Dunării. Plecam 
pentru 2-3 săptămâni la Crişan, unde plăteam câte un pescar să ne ducă pe partenera mea şi pe mine 
undeva pe lacul Lumina şi să ne lase cu cort şi barcă. Lacul era prea depărtat de braţul Sulina ca să fie 
nămolit primăvara, şi de aceea rămânea limpede şi ideal pentru scufundări şi vânătoare sub apă. 

Pentru a ne feri de plaurii migratori, trebuia să căutăm urme de mistreţi, garanţie pentru a găsi pământ tare 
unde să ne aşezăm cortul. Odată, în mijlocul nopţii, am fost treziţi de un zgomot asurzitor şi de cutremurări. 
Cum în Deltă nu sunt cutremure, vânzoleala era datorată trecerii prin imediata apropierea a unei turme de 
mistreţi. Singurul nostru necaz erau ţânţarii: deşi ne dădeam cu dietil toluamidă, compus sintetizat de mine în 
acest scop, câteodată aceştia ne înţepau până şi prin pânza cortului. Constatându-i eficacitatea, la Crişan 
am jucat o farsă: am stat afară seara de vorbă cu câţiva pescari care, cum e normal, îşi tot dădeau palme 
sperând să alunge ţânţarii. Cum eu mă dădusem cu insectifugul menţionat, m-am lăsat descoperit până la 
mijloc şi nu am făcut nici un gest de apărare. Fiind semi-întuneric, insectele nu se vedeau. Ironic, i-am 
întrebat pe pescari cum de sunt aşa de sensibili, devreme ce mie nu-mi păsa de înţepăturile lor. (La 
Caraorman, hoţii de cai erau pedepsiţi prin legarea peste noapte de un copac: făptaşii erau găsiţi a doua zi 
fără sânge). Probabil că pescarii au tras concluzia că sunt cel mai nesimţit individ pe care l-au văzut 
vreodată… 

Va urma… 



Nu sunt un literat, predicator sau politician, ci doar un 

inginer care, muncind cu sârguinţă opt ore pe zi, a ajuns 

independent ca să muncească acum şaispezece. Făcând parte din 

cele 12 milioane de români care trăesc în afara ţării, şi ştiind că 

idealismul este invers proporţional cu distanţa de obiect, mi-am 

permis în cele ce urmează să fac unele legături, nu numai cu 

mintea, dar din păcate şi cu sufletul, între cauză şi efect. Bazate pe 

informaţii accesibile oricui în USA (ziare şi Internet datând din prima jumătate a anului 1998), 

aceste legături sunt la îndemâna oricărui investitor care caută să 

ştie câte ceva despre şansele viitorului său plasament într-o 

ţară care îi este străină.

Din dorinţa de a evita sugestii politice, mă voi 

limita doar la cele de conduită, ultimele fiind 

bazate pe o experienţă de aproape treizeci de 

ani de trăire în capitalism, confruntând trusturi 

gigantice în faţa televiziunei naţionale. 

Contactul meu cu ţara a fost continuu, trecând în 

afara cursurilor universitare şi prin avatarurile înfiinţării unui SRL mixt. Preocuparea nu-mi este nouă: în 1995 

am susţinut lucrarea „De la contacte, la contracte” în cadrul congresului anual al Academiei Româno-

Americane la Reno, Nevada, reluată în parte sub titlul „De ce românii obţin cu greu contracte” în Curierul 

Românesc, Nov-Dec. 1997.

Deoarece francezul susţine că un om înştiinţat face cât doi, mă voi folosi cu durere de bisturiu şi nu de 

paliative. Sunt bucuros să arăt că această atitudine a fost apreciată ca utilă, deşi cele spuse nu puteau 

conveni nimănui, de însuşi conducătorul delegaţiei economice române la menţionatul congres, 

academicianul N. N. Constantinescu.

Care sunt exigenţele autorităţilor străine faţă de ţară? 

Banca Mondială a recomandat solicitanţilor români Creşterea ponderii sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii în economie, crearea unei noi culturi antreprenoriale, dezvoltarea clasei mijlocii ca factor de 

stabilitate socială şi politică. Rolul guvernului va trebui să se limiteze la elaborarea politicii şi strategiei 

sectoriale, intervenind doar la înlăturarea obstacolelor din calea forţelor care acţioneaza pe piaţa şi 

asigurând concurenţa liberă şi echitabilă.

După vizita sa recentă la Washington, ministrul de externe al României, dl. Andrei Pleşu, a arătat că a primit 

semnale că foarte multe depind de noi, de realităţile interne, de privatizare, de armonizarea legislaturii, de 

felul în care reacţionăm faţă de investitorii străini. La rândul său, ambasadorul SUA în România, dl. J. 

Rosapepe, a arătat că birocraţia trebue redusă, iar corupţia, contrabanda şi exportul ilegal de armament 

combătute

Deşi la nivelul relaţiilor internationale nu se pot face recomandări morale, din cele de mai sus se poate 

desprinde concluzia că cele ce se întâmplă la noi nu sunt apreciate ca decurgând normal.

Moralitatea în România de azi

Pare ciudat, dar cu unul dintre aspectele moralităţii, România stă… deosebit de bine, dacă ne luăm după 

aşteptările celor din Vest. Mă refer nu la libertatea cuvântului şi a presei, ci la libertinism şi la moravuri, 

ultimele fiind reflectate într'o serie de ziare precum „Infractorul”, „Prostituţia”, etc. Deşi şi acestea rod 

structura morală a populaţiei, schimonosind sufletele, acest tip de abateri se petrec într-un cadru intim şi ca 

atare sunt mai puţin importante de cât cele care afectează o întreagă naţiune.



În cele ce urmează voi încerca să redau modul în care apare moralitatea românilor celor de peste hotare, 

subliniind aspecte de care diaspora se izbeşte din păcate prea des.

Infracţiunile. Încă de mulţi ani au devenit celebrii mâncătorii de lebede de la Viena sau avansaţii 

spărgătorii de bănci din Germania. La aceştia s-au adăugat anul acesta cei ce au reuşit să determine 

înlocuirea armelor uşoare ale poliţiei din California cu altele, ale căror gloanţe pot pătrunde prin vestele 

antiglonţ. 

În ceea ce priveşte ţara, Financial Times din Iunie 1, 1998, arăta că ministerul de externe al Marii Britanii a 

atenţionat călătorii asupra tâlharilor înarmaţi cu cuţite care împânzesc Bucureştiul şi Constanţa. Ştiri recente 

arată că bandele folosesc mijloace moderne de transport precum şi telefoane mobile, atacând sistematic 

satele din sudul ţării. Dealtfel, statisticile arată că numai în cursul anului 1997, şi numai în Bucureşti, s-au 

săvârşit peste 38.000 infracţiuni. 

Drogurile. În Bucureşti, este greu să nu observi aurolacii vagabondând prin centrul oraşului: după părerea 

doctorului C. Bengescu, şeful secţiei „Toxicomani” de la spitalul Al. Obreja din Bucureşti, românii au depăşit 

faza în care foloseau droguri uşoare, şi în curând vor depăşi ţările cu tradiţie. Conform săptămânalului 

francez VSD din 27 Mai '98, România a devenit un depozit de droguri, iar tendinţa se accentuează: din cele 

500 camioane care trec prin vama Nădlac, doar circa 6 pot fi inspectate cu adevărat.

„Bărbăţia politică”. La nivel înalt, conform cuvântarii lui V. Ciorbea la demisia sa ca prim ministru, aşa 

zisele manifestări ale «bărbăţiei politice» sunt şmecheria, excrocheria, şantajul, lipsa bunului simţ şi 

îmbogăţirea peste noapte în detrimentul concetăţenilor. (Ultima a fost botezată cu mult aplomb de către 

Gheorghe Constantin Păunescu drept inginerie financiară… ) 

Investitorii obişnuiţi cu tranzacţiile din Vest sunt îngroziţi de corupţia întâlnită în România. „The Economist” 

consideră că birocraţia de tip comunist din ţară este la fel de coruptă şi de rezistentă la schimbări ca 

întotdeauna, şi că o bună parte din veniturile guvernului intră în buzunarele unor oameni de afaceri bine 

infiltraţi. Tratând şi cu alte ţări din Est, străinii se obişnuiesc încetul cu încetul cu mita şi ciubucul. Conform 

articolului lui C. Nistorescu (Meridianul Românesc, Mai 14), în România s-a atins însă apogeul: nu numai că 

plăteşti, dar rămâi şi cu buza umflată.

Acuzaţii deosebit de grave ating nu numai pe cei de mai jos, ci şi vârfurile: pe tapet sunt cele legate de 

afacerea ţigărilor de la Otopeni sau de mituirea fostului ministru al finanţelor sau a preşedintelui Comisiei de 

Control SIE. În decembrie 1997, preşedintele ţării a arătat că „Marii corupţi au avut îndărăt marii corupţi ai 

statului. Ei le-au acoperit urmele şi le-au permis toate ilegalităţile… Vreme de şapte ani, avuţia naţională a 

României a fost jefuită şi o parte a economiei a fost distrusă. O asemenea dramă nu ar fi fost posibilă 

niciodată dacă mulţi dintre cei care au condus statul român timp de şapte ani nu ar fi fost complici direcţi sau 

indirecţi ai acestui mare jaf, dacă ei nu ar fi favorizat marii infractori, trădând interesele fundamentale ale ţării.

Toleranţa faţă de abateri. 

Vorbele după faptă, şi răsplată sună astăzi mai degrabă ca o felicitare pentru o lovitură reuşită. În afara 

nenumăratelor strecurări pe lângă justiţie, unele abuzuri au devenit legiferate. Astfel sunt reţinerea 

proprietăţilor particulare de către stat în ciuda anulării legii date în timpul lui Gh. Dej şi de curând adoptata 

lege care transformă chiriaşii în proprietari, în detrimentul proprietarilor de drept. Rezoluţia EC 1123 

recomandă restitutio în integrum, iar comparaţia cu Bulgaria arată că retrocedarea se poate face fără 

turburări. Nu trebue uitat că este regimul proprietăţii este esenţial pentru investitor!

Acapararea bunurilor altora a fost adoptată chiar şi de biserica naţională. Astfel, în ciuda părerii 

conducătorului principalului partid de guvernământ că Biserica nu se rezumă la clădiri, ci la o anumită ţinută 

în spiritul lui Iisus, bisericii Greco-Catolice nu îi sunt restituite bisericile luate cu forţa de comunişti. În astfel de 

domenii, dreptatea poate fi obţinută se pare doar peste hotare: pentru a fi compensată pentru sechestrarea 

mai de demult a unor monede, o centenară a trebuit să câştige procesul la Curtea Europeană de la 

Strasbourg. În ceea ce priveste corupţia, Comitetul Naţional de Luptă împotriva Corupţiei a fost descris ca 

nefăcând mai nimic şi ca atacând doar cazuri minore. Unui Miron Cozma, implicat în mai multe delicte, i s-a 



aplicat o pedeapsa derizorie. Toate acestea nu sunt de mirare având în vedere declaraţia făcută de 

procurorul general al Parchetului Curţii Supeme de Justiţie înainte de a-i fi expirat mandatul. Astfel, Sorin 

Moisescu a arătat că politicienii se amestecă curent în treburile Justiţiei, şi că atât fostul procuror general cât 

şi poliţia au blocat intenţionat dosare pentru a-i scăpa pe infractori de pedeapsă.

Dacă astfel stau lucrurile în domeniul penal şi civil, este normal ca problemele doar de morală să nu joace 

vreun rol. Proclamaţia de la Timişoara a fost făcut uitată, iar în cadrul structurii puterii s-au făcut doar 

schimbări cosmetice. Preoţii care au colaborat cu securitatea, unii fiind trimişi în străinătate pentru studii, îşi 

continua nestânjeniţi şi astăzi activitatea atât în ţară cât şi în diasporă. Diplomaţii din timpurile vechi au 

devenit acum de carieră: La vremuri noi, tot noi.

Unii din cei condamnaţi politic de Ceauşescu au rămas şi astăzi condamnaţi, iar cei care au îndrăznit să se 

atingă de vilele celor puternici au fost înlăturaţi. Pentru însuşi preşedintele PNŢCD nu a fost important faptul 

că preşedintele SIE a fost informator al securităţii, iar pentru un consilier prezidenţial „morala absolută este 

propovăduită doar de comunişti”. În treacăt, se vede că lozinca ultimilor, precum că moral este numai ce este 

de folos clasei muncitoare, s-a transformat treptat în moral este ceea ce este în folosul meu. Încercările de a 

ascunde cele de mai sus nu pot să ducă departe pentru că, aşa cum bine spunea W.S. Boroughs, faptele nu 

încetează să existe doar pentru că sunt ignorate.

Favoritismul. Nepotismul continuă să se practice cu fervoare, în ciuda ororii inspirate de clanul 

Ceauşeştilor. Sub ochiul binevoitor al autorităţilor, întreprinderi au fost aduse la faliment pentru ca acestea 

să fie apoi cumpărate pe nimic: afacerile pe pielea statului au mers până la vânzarea unei părţi ale flotei 

acestuia. Ades, activitatea în cadrul unor partide este recompensată din avutul statului, iar cea mai mică 

atingere a intereselor celor puternici este sancţionată prin sabotaj şi ameninţări. Deoarece chiriile nu s-au 

schimbat din 1973, pentru o întreagă vilă continuă să se plăteasca sume derizorii. Aceasta atrage, după 

părerea celor care se ocupă cu menţinerea clădirilor, nu numai degradarea continuă a acestora cât şi 

aspectul neplăcut al oraşelor. Care este explicaţia acestei decăderi? În nădejdea de a se găsi un leac, s-a 

încercat ades să se determine rădăcinile acestei pervertiri evidente a spiritului tradiţional românesc. După 

M. Moisin (Cuvântul Românesc, April 1998), tot ce se întâmplă în România din 1989 încoace este doar O 

lucrătură din afara ţării, din Est, pentru a se opri aderarea la organizaţiile occidentale. Astfel sunt conflictele 

inter-etnice, dezbinarea exilului, conflictele inter-confesionale. Preşedintele ţării nu situează însă focarul în 

afară: La originea conflictelor inter-etnice, dar mai ales ca o condiţie «sine qua non» a perpetuării şi acutizarii 

lor, stă existenţa unor grupuri importante şi solide economic pentru care nu există altă soluţie de 

supravieţuire decât haosul, crima şi moartea, a arătat d-sa la un seminar NATO care a avut loc la Viena. De 

aceiaşi părere este şi C. Nistorescu (Meridianul Romanesc, 2-11 Iunie) care susţine că forţe coerente şi 

puternice se hrănesc cu insatisfacţiile populaţiei şi cu isteriile presei, fiind gata să-l împingă pe Emil 

Constantinescu spre punctul critic al mandatului său. După A. Şerban (Meridianul Românesc, 8 Mai), 

cancerul moral al prezentei generaţii este cea mai dezastruoasă consecinţă a comunismului. La un nivel mai 

coborât, o părere de… specialitate este dată de generalul. V. Ardeleanu, şeful poliţiei Capitalei (A. 

Marinescu, în Luceafărul, Iunie): Cauzele care duc la creşterea accelerata a infractionalităţii se află în 

condiţiile socio-economice, lacunele legislative, insuficienţa structurilor economice. Pentru a scăpa de 

probleme, este necesară o legislaţie coerenta şi foarte fermă, nu doar de poliţişti. Poate şi mai apropiat de 

adevăr este răspunsul dat de consulul general al României la Los Angeles, Dr. Nicolae Constantinescu 

(Meridianul 19 Iunie '98): În România, simpla supravieţuire i-a îndepărtat pe oameni de moralitate, obicei de 

care nu se mai pot debarasa… După ce s-au pierdut 50 de ani în imoralitate, dacă în România nu se începe 

educaţia morală şi respectul pentru un stat de drept, suntem sortiţi pieririi.

Urmările

În vremurile vechi, Dumnezeu pedepsea abaterile de la morală prin foc şi pară sau prin transformarea 

locuitorilor oraşelor păcătoase în piatră. În lumea sofisticată de astăzi, pedeapsa este în parte aplicată de 

partenerii „satului global” în care astăzi trăim.



Repercusiuni morale. Conform articolului înainte menţionat din „The Ecomist”, guvernul român este 

heterogen iar acţiunile sale sunt incoerente: Ţărăniştii vor continua să-i deteste pe Social Democraţi pentru 

legăturile acestora cu comuniştii; Social Democraţii îi dispreţuesc pe Creştin Democraţi ca pe nişte ţărănoi 

fără minte, iar ţărăniştii se urăsc atât între ei, cât şi pe toţi ceilalţi la un loc. Conform ziarului Universul din 12 

Iunie '98, luptele de guerilă din interiorul convenţiei democrate, tocmai când România este la marginea 

prăpăstiei, fac ca atât NATO cât şi Europa Comună să nici să se mai uite la România.

În aceste condiţii, nu este de mirare că ţările din vestul Europei iau măsuri care împiedecă accesul, şi 

uneori chiar trecerea celor cu paşaport românesc pe teritoriile lor. De curând, până şi avionul prezidenţial 

român a fost sechestrat, fie şi pe scurt timp, pe aeroportul din Quebec. Faţă de ce altă ţară s-ar mai fi 

procedat astfel? La fel de îmbucurătoare a apărut vestea că, în sfârşit, România a ieşit de sub monitorizarea 

specială a Consiliului Europei… 

Repecursiuni ecomomice. Ca urmare a lozincei de mare succes Noi nu ne vindem ţara, capitalul străin s-

a îndreptat în mare parte către alte ţări: volumul total al investiţiilor americane în România este sub 400 

milioane de dolari, pe când cel din Ungaria este de 6.2 miliarde. Aceasta se petrece astăzi, când, printre 

nenumărate alte investiţii, până şi Rockefeller Center din New York, simbol naţional american, a fost 

cumpărat de japonezi.

Într-un comentariu privind indicatorii economici ai României pentru primele luni ale anului 1998 se arată un 

deficit al balanţei comerciale de peste 600 milioane de dolari şi o prăbuşire atât a producţiei industriale, cât şi 

cea a cererii interne şi a puterii reale de cumpărare. W. H Lang, cunoscut analist al Europei de Sud-Est, 

consideră că România pierde zilnic 23 milioane de dolari prin simpla sa inactivitate pe plan industrial. Piaţa 

de capital a înregistrat o scădere fără precedent, ca şi cifra de afaceri a întreprinderilor de comerţ cu 

amănuntul sau vânzarea de produse textile, mobilă şi aparate electrice. Eforturile statului de a diminua 

şomajul, în timp ce toţi indicatorii sunt în minus, sunt lăudabile dar nu şi productive (Universul, 12 Iunie). 

Producţia industrială a scăzut cu 19.8% faţă de cea din ianuarie '97, exportul de mărfuri cu 3.6% iar puterea 

de cumpărare cu 22%. În plus, mulţi investitori străini au plecat desgustaţi deoarece s-au încrezut în 

promisiunile de reformă ale guvernului şi au cumpărat acţiuni la preţuri tot mai mari, ca apoi să piardă. Prin 

participări arbitrare ale celor din ţară, numite curent diluări, protecţia acţionarilor minoritari a devenit 

iluzorie… 

Acţiunile au scăzut dramatic: numai în domeniul chimic, pe care-l mai urmăresc, Azomureş a coborât din 

1997 până'n mai 1998 de la 5700 lei la 700, iar Oltchim de la 6000 la 400 lei. Tranzacţiile au scăzut la 

jumătate faţă de anul trecut, iar Fondul Monetar International refuză să mai ajute România. Ca urmare, atât 

importanta agenţie de evaluare Standard & Poor's cât şi publicaţia Thomson Bank Watch au revizuit, desigur 

în jos, calificativul de risc pentru România, transmiţând un semnal clar investitorului: nesiguranţă. 

Deşi pe deplin conştienţi de această imagine, mulţi dintre cei care au puterea nu acţionează deasupra 

intereselor lor directe. Astfel, Adrian Năstase arăta de curând că violenţa luptei dintre partidele din ţară 

îngrozeşte investitorii… 

Ce se mai poate face? 

După părerea consulului N. Constantinescu, citat mai sus, ceea ce a făcut trăinicia Americii este respectul 

sacrosant acordat proprietăţii. Oamenii trebue educaţi în sensul unei vieţi care să le aducă prosperitate în 

condiţiile respectării legilor… 

Din păcate, cel mai lovit pare tineretul, care apare blazat şi resemnat: puţini mai au principii, şi şi mai puţini 

cred în utilitatea acestora sau în integritatea celor care-i conduc. Ceea ce se vede în jur nu este deloc de 

natură să-i atragă, ceea ce le explică puternica lor dorinţă de a-şi părăsi ţara. 

Remediile apar clar din momentul în care lucrurilor li se spune pe nume. 

Un timid început a fost făcut în cadrul seminarului „PNŢCD în pragul mileniului trei” când fostul prim 

ministru şi actualul vice preşedinte al principalului partid de guvernământ, V. Ciorbea, a prezentat o analiză a 

greşelilor făcute. După părerea sa, acest partid s-a lăsat antrenat în situaţia de a i se atribui refuzul reformei 



morale a societăţii româneşti pentru care s-a pronunţat întotdeauna, compromiţând astfel modelul creştin 

democrat. În mod greşit partidul său a admis respingerea legii privind incompatibilitatea participării 

demnitarilor în agenţiile comerciale; amânarea legii accesului la dosare, a restructurării serviciilor secrete şi 

a luptei împotriva corupţiei şi crimei organizate. Principiile PNŢCD, precum dreptatea socială, patriotismul 

luminat, morala creştină şi democraţia pentru toţi, par să fi fost suspendate în ceaţa unei confuzii generale, 

iar compromisurile în favoarea intereselor altora, sau a intereselor personale au fost inacceptabile. Eforturile 

apar inutile, atâta timp cât unii politicieni nu-şi desfăsoară activitatea într-un sistem ordonat, guvernat de 

morală şi bun simţ. Politicienii nu pot determina reforma economică, socială, legislativă şi instituţională fără 

să se auto-reformeze moral. Ca o societate să se purifice moral, trebue să fie, măcar în partea ei de vârf, mult 

mai curată. 

Mai mult decât oricând, românii au nevoe de repere de moralitate, şi asta într'o vreme în care modelele sunt 

tot mai greu de găsit. România a dat mulţi oameni de seamă, şi aceştia nu au putut dispare cu totul. Fiind însă 

dificil să rămâi moral şi să ajungi şi la vârf, eforturile pentru ca aceştia să fie găsiţi, recunoscuţi şi apoi impuşi 

sunt deosebit de mari. Dacă însă fiecare şi-ar da concursul, lucrurile s-ar putea schimba. Într-un discurs 

rămas celebru, J.F. Kennedy şi-a îndemnat concetăţenii să nu se întrebe ce poate face America pentru ei, ci 

ce pot face ei pentru America.

În România de astăzi ceea ce lipseşte din plin este integritatea. N. Iorga spunea pe drept cuvânt Inteligenţe 

avem destule, dar caractere prea puţine… Câţi au îndrăznit să clarifice lucrurile şi să adopte o poziţie morală 

asumându-şi responsabilităţi, precum a făcut-o mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu? Cei care ar trebui 

să facă o acţiune similară ar trebui să rupă odată şi pentru totdeauna cu trecutul, ţinând seama că urciorul nu 

merge de multe ori la apă şi că amânarea reparării greşelilor ar putea să le crească acestora importanţa. 

Celor ce deţin puterea trebuie să li se amintească faptul că neutralitatea este o expresie a slăbiciunii, şi că 

autoritatea neîntovărăşită de responsabilitate nu poate duce decât la insucces. Puterea a fost de mult 

comparată cu un drog: Lincoln spunea că aproape toţi pot face faţă necazurilor, dar dacă vrei să încerci unuia 

caracterul, dă-i putere… Ajuns preşedinte, Washington îşi dorea suficientă tărie şi virtute pentru a-şi păstra 

ceea ce el considera drept cel mai de invidiat titlu, acela de om onorabil.

Cei care trec prin încercări datorită vremurilor să nu dispere, ci să-şi aducă aminte de sfatul evanghelistului 

Matei: Bateţi, şi vi se va deschide. După Emerson, cel care stă pe pernele avantajelor se simte tentat să 

adoarmă, pe când cel hărţuit este obligat să-şi exploateze din plin calităţile. După Plato, necesitatea este 

mama invenţiei: românul a fost întotdeauna recunoscut ca descurcăreţ, şi aceasta se poate face şi în cadrul 

respectării legii şi a moralei. 

O bună parte din dificultăţile întâmpinate în viaţă sunt de natură subiectivă. În afara faptului că timpul 

schimbă lucrurile, omul trebue să se schimbe şi el însuşi. Aceasta schimbare este cu atât mai grea cu cât se 

spune că nu există o închisoare mai severă decât cea a propriei minţi. Se pare că este tot atât de greu să lupţi 

împotriva unui inamic care-şi are deja avantposturile în mintea ta, cât este de a încerca să descoperi 

pământuri noi fără să consimţi să te îndepărtezi de ţârm.

În ceea ce priveşte moralitatea, nu pot decât să închei aducând aminte de cuvintele a doi filozofi, unul 

englez (J. Locke): Celui care ar vrea sa aibă o deplină înţelegere a ceea ce este moral nu pot decât să-i 

recomand Noul Testament şi unul român (S. Mehedinţi): Creştinismul nu este o confesiune oarecare, ci e 

formula etică cea mai deplină în toată dezvoltarea omenirii de până azi, şi cea mai sigura temelie pentru 

progresul individual şi naţional.



C'était un jour habituel pour Alexandre. Dès son arrivée de 

la Roumanie au Canada, il n'a pas vécu des moments 

palpitants. Notre roumain était comme la plupart des 

roumains: des yeux et des cheveux brun, taille moyenne et il 

était un peu intelligent aussi.

Aujourd'hui une chose inoubliable alla se passer. Il tomba 

amoureux. Ce n'est pas avec une roumaine, mais avec une 

québécoise. Elle s'appelait Audrey. Pour lui elle était la plus belle fille au 

monde. Elle avait les yeux d'un brun pâle très brillant, les cheveux roux et 

d'une petite taille.

Il s'approcha d'elle et il essaya de lui parler. Elle lui parla en québécois et, 

comme lui venait de l'accueil, il ne comprit presque rien. Quand il vit qu'il 

ne comprenait rien il dit un "Bye" et il est parti. Déçu, il pensa à des 

nouveaux moyens pour lui dire qu'il aimait mais il ne les trouva pas.

Dans quelques mois, il se soula avec ses amis. Un des ses amis lui 

donna le numéro d'Audrey. Il l'appela à minuit et il l'a dit qu'il l'aimait et 

qu'elle était belle. Elle lui dit "O.K." sur un ton bizarre et elle ferma le 

téléphone. Alex, déçu et faché, but jusqu'il tomba par terre. À l'école elle 

ne parla pas de ça et il n'a rien dit non plus. Après ça, il se dit qu"il fallut 

oublier la petite québécoise parce qu'il pensa qu'elle ne l'aima pas.

Dans quelques années Alex se rencontra avec Audrey dans la rue. Il lui 

dit après un "Bonjour":

– Audrey, je veux te dire la chose que j'ai voulu toujours partager avec toi. 

Je t'aime mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire! Il le dit avec honte.

 Elle devint toute rouge et sur un ton doux dit:

– Mois aussi...

le 26 novembre 2010  



SUPLICIUL

Iar Iisus zicea: Parinte, iarta-le lor

ca nu stiu ce fac.

(Luca  23 : 24)

Cu biciul îi brazdau pielea

Si soldatii nu stiau

Ca în ranile lui

Deschideau muguri de aripi.

I-au pus coroana de spini

Fara a banui

Ca-i aseaza pe frunte

Raze de lumina.

L-au obligat sa-si poarte crucea,

Nestiind ca ea e soclul

Pe care Iisus

Avea sa uneasca Cerul cu pamântul.

Apoi L-au crucificat,

Batând în cuie,

Pentru vecie,

Credinţa-n Înviere!

THE TORMENT

Jesus said, “Father, forgive them, 

for they do not know what they are doing.”.

(Luke  23 : 24)

When they tore His skin 

with the whip 

the soldiers didn't know

that in his wounds 

they were seeding wings.

They crowned him with thorns

not suspecting

that, in fact, they crowned Him with light.

They made him carry His cross,

unsuspecting this was

the fundation upon which

Jesus was to unite the heavens with the 

earth.

Then, they crucified Him

nailing forever

the belief in Resurection!



ÎN OGLINDĂ

 
Şi a zis Dumnezeu: “ Să facem pe om

 după chipul şi asemănarea Noastră…”

(Facerea 1 : 2)

Omul care mă priveşte

Îmi seamănă leit, 

Numai că

Ochiul meu drept

Este ochiul lui stâng

Precum mâna mea dreaptă

Este stânga lui.

Dacă încerc să-l ating

Încearcă şi el 

Tot fără succes

Ceea ce explică

De ce

Nu-l putem pipăi pe Dumnezeu

Când îşi priveşte chipul

În oglindă

Să ne admire!

IN THE MIRROR

Then God said, “Let us make mankind 

in our image, in our likeness...”

(Facerea 1 : 2)

The man who looks at me

looks just like me, 

with the difference

that my right eye

is his left eye

as my right arm

is his left.

If I try to touch him

he tries it as well -

without success.

This is why

we cannot touch God 

when He gazes at His face

into the mirror

to admire us! 

SARUTUL TRADARII 

Dar iata, mâna celui ce 

Ma va vinde este cu mine la masa.

(Luca 22 : 21)

 

Când apostolii

Îi mâncau trupul

La Cina Cea de Taina,

Îngerii

Au stins stelele

Sa nu se vada mâna

Înfometata de arginti.

Dar le-au reaprins curând

Sa lumineze

Sarutul

Care a pecetluit

Rastignirea Iubirii

Pentru puterea ei

De a ierta!

THE KISS OF BETRAYAL

But behold, the hand of him who 

betrays me is with me on the table.

 (Luke 22 : 21

When the apostles

Were eating His body

At the Last Supper,

The angels

Turned off the stars

To obscure the hand

Hungry for silver.

But they quickly relighted 

To brighten

The kiss

That binded

The crucifixion of Love

For its power 

To forgive!



„Fructificări”
Amicului George Calin

Alecsandri, pe drept, cu-ntâietate,

Rodise... pere, dulci si parfumate,...

Iar Eminescu – adevarat titan–

Preadelicioase mere... ionatan;

Când Macedonski,-n fiecare... „Noapte”,

Scalda-n parfum de roze, rodii coapte... 

Curând, veni Cosbuc, degrab' sa puie,

Aroma cerii-n galbena gutuie;

Si-n gând, c-un „cânt de leagan”, spre-ai sai dragi,

Pe Tâmpa, Şt.O.Iosif, gusta... fragi...

Si-apoi, din „codri verzi”… de Rasinari,

Goga ne distila… esenţe tari,

Stiind ca Minulescu, dus pe… cale,

Strângea savori exotice-n… migdale,

În care timp, Bacovia – cel trist –,

Modela…prune tari de ametist;

Numai Arghezi,vrându-le cărnoase,

Anina-n ram, cirese de... Pietroase;

Ci Topârceanu, pas la pas cu... „rumba”,

Le-acidula, din plin, precum... porumba;

Pillat, în schimb,... dospea în miez de nuci,

Mireasma din livezi cu zvon... de cuci;

La rându-i, Blaga, tot sorbind lumina,

Turna, în piersici, miere... ca albina...

Si-alaturi, Barbu-n „Joc...” plin de miscare,

Ne-ademenea, cu chitre acrisoare...

Mult mai târziu, Nichita, cu migala,

Sculpta, în chihlimbar, perlă... regală...

Atunci când Labis, pus pe împliniri,

Daduse-n... fruct, cu „Primele iubiri”...

Sorescu,-n schimb, cu firea lui deschisa,

O boare nouă condensa-n caisă! 

*

Si-au fost , si sunt destui , c-un strop de har,

Dând boabe mici, cu gustul dulce-amar...

Dar si mai multi, modernii ce-au... rodit

Carton şi plastic, – totul lustruit!



„Cei care îşi pierd limba maternă îşi pierd, de fapt, 
şi sufletul, înlocuindu-l cu altul de împrumut”

Maria Diana Popescu: România a fost sau nu a fost pregătită pentru intrarea în Uniunea 
Europeană? Pe ce elemente vă întemeiaţi opinia?

Ioan Barbu: A fost şi n-a fost coaptă. A spus-o, într-o variantă asemănătoare, şi Guvernatorul Mugur 
Isărescu. Încă ni se reproşează – şi pe bună dreptate – o corupţie scandaloasă, existentă nu atât în 
masa populaţiei, cât mai cu seamă la vârf. Este, se pare, la ora de faţă, cel mai grav impediment în 
drumul României spre a ieşi din criza în care s-a afundat până la gât. S-au luat şi se mai iau o serie de 
măsuri pentru stăvilirea fenomenului. Însă fenomenul nu se lasă stârpit, nici stăvilit, adesea nici 
diminuat; ba chiar escaladează. Ni se mai reproşează, ceea ce iarăşi constituie o frână demnă de luat 
în seamă în tentativa României de a ieşi din criză, un anume spirit de indisciplină, o aplecare (nativă, 
spun unii) spre anarhie, spre dezordine, spre chiul, elemente ferm repudiate de structurile europene. 
Sigur că democraţia prost înţeleasă a favorizat şi favorizează susmenţionatele defecte de conştiinţă 
şi de comportament, dar nu e mai puţin adevărat că, atunci când i s-a creat condiţiile unei munci 
corecte şi răsplătite, românul a dat dovada unui muncitor evoluat, prob, onest, harnic şi intrepid, cu 
nimic mai prejos decât colegii lui din ţările Uniunii Europene. O demonstrează şi milioanele de români 
care muncesc în străinătate, cu deosebire în Spaţiul Schengen, unde s-au făcut, în marea lor 
majoritate, cunoscuţi, stimaţi şi respectaţi. Excludem excepţiile; fiecare ţară are uscăturile ei. Întorşi 
acasă, aceşti români aduc cu ei experienţa muncii din Occident, cu rigorile atât de drastice, dar şi cu 
împlinirile de rigoare. Iată o şcoală la care se pot forma tinerii de azi ai României.

MDP: Dincolo de factorii de ordin economic şi politic, există – poate, mai important decât aceştia – 
factorul uman. Unii observatori situează poporul român între «stupid people» şi «intrepid people». La 
ce pol vă situaţi?

Ioan Barbu: Cele zise, prin 1990, de Silviu Brucan, autorul aserţiunii potrivit căreia poporul de la 
Dunăre şi Carpaţi ar fi un stupid people, zise pe care cel care le-a formulat le-a retractat ulterior (nu 
ştiu cu câtă sinceritate!), au totuşi, chiar dacă nu la modul major, o oarecare acoperire în fapte. Avem 
printre noi, într-adevăr, nişte stupizi, care sunt leneşii, hoţii, corupţii, unii din ei (sau mulţi din ei!) 
cocoţaţi în vârful scării sociale. Dar mă încăpăţânez să cred, întemeindu-mă pe fapte, că ţara care a 
dat omenirii atâtea nume de referinţă în varii planuri, de la ştiinţă şi tehnică la literatură şi artă, este un 
inepuizabil rezervor de vrednicie, de talent, de geniu – calităţi de care lumea de azi, implicit ţările 
Uniunii Europene, au atâta nevoie. Partea semnificativă a românilor o reprezintă cei care muncesc, 
uneori din greu, pentru perfecţionarea şi realizarea lor, în sensul moral şi larg cultural al cuvântului. 
Aceştia ne destăinuie pe noi, românii, nu ca pe un „stupide people”, ci ca pe un „intrepid people”. Am 
vizitat câteva ţări din lume unde trăiesc şi muncesc români. Deşi sunt supuşi, în dese cazuri, unor 
judecăţi critice din partea cetăţenilor sau autorităţilor, de cele mai multe ori pe nedrept, din pricina unei 
mentalităţi conservatoare şi – să mă ierte domniile lor – răuvoitoare sau chiar retrograde, mai 
devreme sau mai târziu marea majoritate a românilor şi-au cucerit, în societate, locul ce li se cuvenea, 
adesea un loc de vârf, demonstrând adevărul locuţiunii Per aspera ad astra (Pe căi aspre către stele).

MDP: Care sunt, după părerea Dvs., punctele slabe în efortul României de a accede spre civilizaţie 
şi bunăstare? Dar punctele ferme, de referinţă?



Ioan Barbu: Punctele slabe le-am numit deja: corupţia, indolenţa, lenea, chiulul, hoţia. Am numit şi 
punctele de referinţă, la care aş adăuga şi capacitatea extraordinară a românului, dovedită în întreaga sa 
istorie, ca şi în prezent, de a-şi asuma şi asimila noutatea pe orice plan, indiferent din ce colţ al planetei vine, 
îmbogăţind-o cu experienţa şi cu geniul său şi redând-o lumii într-o nouă şi superioară calitate. Întorcându-
mă la punctele slabe, aş dori să accentuez că important este nu să ne punem cenuşă în cap, lamentându-ne 
asupra acestor puncte, ci să facem cele de cuviinţă pentru a scăpa de ele. Cum? Este, fireşte, o datorie 
personală a fiecăruia, o datorie cetăţenească, de a găsi cele mai adecvate soluţii ca să le extirpăm din viaţa 
noastră. Fireşte, în primul rând este obligaţia preşedintelui ţării, a guvernanţilor de azi, a parlamentarilor şi 
politicienilor, care, subliniez, sunt singurii abilitaţi, prin votul de încredere al românilor, să creeze acele 
condiţii care să favorizeze accesul la punctele ferme, de referinţă, ale activităţii naţionale pe toate planurile.

MDP: Să ne aducem aminte că peste 70 la sută dintre români au manifestat încredere în structurile 
europene. De ce oare? Din pur optimism? 

Ioan Barbu: Da, din pur optimism… Optimişti am fost de când ne ştim, altfel n-am fi putut birui amara şi 
aspra potrivnicie a vremurilor, salvându-ne ca naţiune şi ca ţară. Poate că au fost şi sunt destui dintre cei care 
încă mai cred că în Occident umblă câinii cu covrigi în coadă. Dar cei lucizi dintre noi – şi sper ca aceştia să fie 
cât mai mulţi – şi-au dat repede şi limpede seama că după aderarea la Uniunea Europeană au urmat zile 
destul de grele, poate chiar foarte grele, coroborate cu efectele crizei, care au pretins dure privaţiuni, dure 
eforturi, din partea numai a celor mulţi şi săraci. Iar covrigul din coada câinelui nu-l vom vedea niciodată, cum 
nu-l văd nici alţii, care se află deja în comunitate cu mulţi ani înaintea noastră. Se vede cu ochiul liber de către 
oricine: am ajuns la mila U.E. pentru un litru de ulei, pentru câteva kilograme de făină şi câteva pachete cu 
biscuiţi.

MDP: Cum vi se pare actuala guvernare a României? Merită ea cârma destinului nostru naţional?
Ioan Barbu: Actuala noastă guvernare, mi-aş permite s-o sfătuiesc, să nu se mai bată cu pumnii în piept 

susţinând că deţine marele secret al ieşirii României din şocul crizei. Acest „merit”, dacă îl putem numi aşa, 
va aparţine istoriei, stadiului de dezvoltare a societăţii planetare, care impune cu necesitate alianţa eforturilor 
fiecărei ţări şi ale tuturora laolaltă în vederea construirii unei lumi mai bune şi mai drepte. În loc să-şi aroge 
merite pe care nu le au, parlamentarii, politicienii, guvernanţii ar face bine să-şi vadă lungul nasului şi, dacă 
se poate, să vadă mai limpede ce nevoi au ţara şi poporul, ce trebuie întreprins grabnic pentru a stârpi cât de 
cât sărăcia, care a ajuns, în ultimii ani, de când preşedintele Traian Băsescu a lansat sloganul Să trăiţi bine!, 
în casele a milioane şi milioane de români. Spunea un istoric – şi bine spunea: Dacă România profundă se 
zbate în dificultăţi şi deznădejde, clasa politică prosperă. Iată doar câteva cuvinte care definesc cele două 
decenii de capitalism rapace, acaparator.

MDP: Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu tânăra generaţie. Ce trebuie să facă, înainte de toate, 
tinerii din România? Să plece din ţară, cum i-a sfătuit preşedintele Traian Băsescu, ori să rămână?

Ioan Barbu: Avem tineri, mii şi mii, foarte inteligenţi. Cineva spunea: cei mai mulţi pe metru pătrat… Să 
plece şi să studieze în mari şi prestigioase universităţi din lume, dar să se întoarcă acasă. Sunt convins că 
vremurile se vor schimba în bine, impostura, tâlhăria politică şi guvernarea prin fraudarea drepturilor 
poporului vor pieri cât de curând. Îi sfătuiesc pe tinerii noştri să-şi pună în faţă modele noi de muncă, de 
comportament, de ideal din cultura universală. Să nu-şi facă chip cioplit din conducătorii de azi ai ţării! Îmi 
amintesc, bunăoară, că la deschiderea anului de învăţământ 2005 – 2006, preşedintele Traian Băsescu, 
aflat la începutul primului său mandat, s-a dus la o şcoală din Bucureşti şi s-a lăudat tinerilor că el n-a fost 
niciodată premiant şi că, uite, a ajuns omul numărul unu al României! Frumoasă pildă pentru cei ce trebuie să 
înveţe! Îi sfătuiesc pe tineri, totodată, să se apropie cât mai mult şi de cultura română, fiindcă şi aceasta le 
poate face daruri multiple. Să ia exemplu de trudă şi abnegaţie întru slujirea ţării şi a neamului de la marii 
noştri conducători, politicieni, oameni de ştiinţă şi cultură, scriitori şi dascăli a căror consacrare în lume au 
confirmat-o veacurile. Între aceştia, i-aş aminti pe Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul, Constantin 
Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, 
Ferdinand, Nicolae Titulescu, Spiru Haret, Alexandru Lahovari, Nicolae Iorga, Constantin Brâncuşi, George 
Enescu, Henri Coandă şi mulţi, mulţi alţii, care rămân, până astăzi, neîntrecuţi. 

MDP: Totuşi, li se reproşează uneori românilor o anumită «înapoiere» sau «patriarhalitate», vădită mai 
ales în mediul rustic, unde cultivarea tradiţiilor, a unor străvechi valori culturale şi de civilizaţie nu se lasă 
înfrânte de asaltul vieţii moderne. Care este opinia Dvs.?



Ioan Barbu: Definiţia sau emblema de forţă a unui popor o dă, se ştie, cultura sa, întemeiată pe elementele 
lui de civilizaţie, de viaţă spirituală, de religie, de apetenţă pentru frumos şi bine şi de talentul de a făuri acest 
frumos şi bine. România are o cultură care poate dialoga de la egal la egal cu toate culturile zise mari ale lumii 
contemporane. Îmi permit să repet ce-am declarat, cu câţiva în urmă, la Miami, în Florida, unui jurnalist de la 
o publicaţie americană: Cultura română este de mult o cultură europeană, decretată ca atare de cele mai 
luminate capete ale continentului. Un Dimitrie Cantemir sau un B. P. Hasdeu, ca exponenţi ai culturii române, 
discutau de la egal la egal cu exponenţii marilor culturi apusene, care le recunoşteau cu sinceritate meritele. 
Cât priveşte creaţia noastră populară, folclorul, etnografia, ocupăm unul dintre primele locuri din lume atât 
prin bogăţia, diversitatea şi originalitatea acestora, cât şi prin modul în care am ştiut şi am izbutit să le 
conservăm, aducându-le pure, nealterate, în circuitul de valori al prezentului. Sunt lucruri care în Europa şi în 
alte părţi ale lumii s-au pierdut, iar Europa şi lumea au nevoie de ele, dovadă interesul acut care există în 
prezent în multe părţi ale globului faţă de tezaurul cultural şi spiritual al României.

MDP: România a fost, după cum se ştie, în decursul zbuciumatei sale istorii, un scut de apărare a Europei 
occidentale, a creştinătăţii ei, în calea distrugătoarei invazii otomane. Europa are, deci, o datorie de 
conştiinţă şi de onoare faţă de România. Credeţi că şi-a plătit-o? 

Ioan Barbu: Aş dori să reamintesc tuturor capetelor luminate ale continentului nostru, care diriguiesc 
soarta sa din toate punctele de vedere (politic, economic, social, juridic etc.), că poporul român, subliniez, 
poporul român a făcut şi va face tot ce-i stă în putinţă pentru reaşezarea noastră, sub alte auspicii politice, 
într-o Europă în care ne aflăm şi ne-am aflat dintotdeauna, nu numai geografic, ci şi istoric. Să nu se ia în 
seamă prea mult situaţia deplorabilă în care se află astăzi România, care, sunt convins, este vremelnică. Şi 
din punctul de vedere al civilizaţiei – cu excepţia jumătăţii de secol în care ne-am aflat sub dictatura 
comunistă – suntem de mult europeni. O precizare: civilizaţia, ca şi cultura românilor n-au stagnat în anii 
dictaturii bolşevice, ci, dimpotrivă, au înregistrat varii şi chiar multiple progrese. Aceste progrese, 
consemnate de istorie, n-au fost opera unei ideologii, ci a eforturilor, adesea dramatice, ale unui întreg popor. 
Şi, acum, ca să răspund direct la întrebarea din urmă, vreau să spun că Europa nu şi-a plătit nici pe departe 
datoriile faţă de România. Mai are mult, foarte mult până să le achite. E drept, ne-a dat şi ne dă nişte bani, 
chiar sume importante, dar, n-aveţi grijă, o să-şi scoată cu vârf şi îndesat pârleala, chiar şi în ce priveşte 
darurile nerambursabile. 

MDP: Sunteţi optimist şi convins că situaţia grea în care se află astăzi România este vremelnică. Ce trebuie 
să abandoneze românul, în pragul anului 2011, ce trebuie să ia cu el în noul deceniu?

Ioan Barbu: Am vorbit mai înainte despre câteva dintre racilele care încă ne trag în jos, cum şi despre 
elementele apte să ne potenţeze ascensiunea pe toate planurile. M-am referit la elemente de ordin 
economic, social, cultural, istoric, nu însă şi la cele ce ţin de spaţiul în care ne-am circumscris existenţa, de 
geografia noastră. Şi mă gândesc, când spun asta, la acele răni care încă mai sângerează, la acele părţi 
smulse crâncen din trupul României, care se numesc Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei. Au făcut, 
oare, tot ce se cuvine şi tot ce trebuie cei care s-au aflat la cârma ţării noastre pentru ca Basarabia, actuala 
Republică Moldova, să ne urmeze în drumul spre U.E.? Va trebui, cum spuneam, să abandonăm multe în 
existenţa noastră „europenistă”, dar nu trebuie să abandonăm, ştergându-le din memorie şi din suflet, ca şi 
cum n-ar exista şi nici n-ar fi existat vreodată, aceste ţinuturi din răsăritul geografiei şi al fiinţei noastre, în care 
trăiesc români şi în care bat inimi de români. Dacă îi abandonăm, urmaşii n-o să ne ierte! Îmi amintesc şi azi o 
întâmplare care m-a cutremurat şi mă cutremură. S-a petrecut în 1992, când, împreună cu câţiva compatrioţi 
din linia întâi, am fost martor la sângeroasele lupte fratricide dintre basarabeni şi aşa-zişii nistreni. Acolo, pe 
câmpul de luptă, s-a petrecut atunci un moment cumplit. Un lunetist al armatei de la Tiraspol m-a luat la ochi 
şi, dacă n-ar fi fost gestul providenţial al unui colonel basarabean aflat lângă mine, care m-a smuls de sub 
ţinta morţii, astăzi n-aş mai fi printre cei vii. Acel colonel român, comandantul unei unităţi de miliţie din Cocieri, 
raionul Dubăsari, care mi-a salvat viaţa, a scris şi mi-a înmânat, acolo, sub ploaia de gloanţe şi de obuze, un 
mesaj de suflet pentru fraţii de peste Prut, pe care l-am publicat în ziarul pe care îl editez, „Curierul de 
Vâlcea”. Abia mi-a scris acele câteva cuvinte, pline de adâncă emoţie, rupte din inimă pentru cititorii noştri, 
pentru noi, cei din Ţară, că obuzul unui „Brandt” i-a smuls braţul drept din umăr. Au fost ultimele cuvinte 
româneşti, scrise de un român despărţit de ai lui printr-un rapt istoric cu care nu ne vom împăca niciodată. 
Păstrez şi astăzi jumătatea de coală pe care a scris cuvintele sale testament, un vibrant şi însângerat apel la 



restaurarea fiinţei neamului între fruntariile ei dintotdeauna. Subliniez, am intrat în Uniunea Europeană, într-
un nou cadru de existenţă, doar cu o parte dintre români, lăsându-i pe ceilalţi de izbelişte… 

MDP: Ca scriitor şi ca jurnalist, aţi făcut, de-a lungul anilor, multe şi lungi călătorii de documentare în ţări din 
Europa şi America de Nord. Cum ne proiectăm noi, românii, în conştiinţa lumii? Cu ce ochi ne privesc 
cetăţenii altor ţări, ce ştiu şi ce nu ştiu despre noi?

Ioan Barbu: Am vizitat Statele Unite şi Canada, aproape toate ţările din Europa, cu mici excepţii, am stat de 
vorbă, pretutindeni, cu personalităţi din diverse domenii, de diverse profesii: scriitori, artişti, cărturari, savanţi, 
oameni politici, parlamentari, oameni de afaceri, feţe bisericeşti, cu nenumăraţi oameni simpli ş.a. Ce m-a 
izbit, înainte de orice, a fost interesul tuturor – un interes adesea arzător – faţă de cele ce se petrec, astăzi, în 
România de după acel decembrie de foc şi însângerat al anului 1989. Nu, ţara noastră nu este într-un con de 
umbră, cum cred şi afirmă unii, ci în prim-planul atenţiei lumii! Ce ştiu şi ce nu ştiu cei de acolo despre noi? 
Ştiu multe lucruri – şi adevărate, şi false. Din nefericire, ultimele încă predomină. Nu, nu suntem socotiţi 
antropofagi, nici trăitori în epoca de piatră, dar, vai!, uneori nu prea departe de o astfel de imagine. Valorile şi 
cuceririle de ieri şi de azi ale României sunt, dacă nu ignorate, privite printr-o optică deformatoare. Pentru 
mulţi, România este ţara corupţiei, a prostituatelor, care fac trotuarul, cu răsmiile, în tot Occidentul, a 
cerşetorilor şi a hoţilor, care, la fel, ne-au dus buhul pretutindeni. Niciodată n-o să ne proiectăm onest în ochii 
şi în conştiinţa italienilor, de exemplu, atâta timp cât principalele artere ale Romei se află sub ocupaţia 
„fetiţelor” de consum venite din România sau a cerşetorilor. Nu mai vorbesc de crimele, tâlhăriile, traficul de 
droguri, de arme, în care au fost şi încă sunt implicaţi români. Astfel că, pentru unii cetăţeni ai altor naţii, 
România este o ţară de care e bine să te fereşti. Cum poţi lupta împotriva unei astfel de degradante imagini? 
O asemenea întrebare provoacă imediat o alta, complementară ei: cine trebuie să ducă această luptă? În 
mod firesc, reprezentanţii României în aceste ţări, diplomaţii noştri. Aici, însă, sunt obligat – faptele mă 
obligă! – să constat cu tristeţe că suntem într-un mare şi sumbru impas. Unii diplomaţi de-ai noştri 
recompensaţi politic sau alţii neclintiţi din posturi de zeci de ani, doar mutaţi dintr-o ţară în alta, fără să 
cunoască pe viu realităţile României, sunt – cu excepţii, desigur! – robi ai unor atitudini pasive, ca să nu zic 
mai mult, în faţa imaginilor uneori reale, dar deseori strâmbe, contrafăcute, privind România şi pe români. 
Mari experţi în a organiza recepţii şi primiri ale mai-marilor de la Bucureşti, primiri care înghit zeci şi sute de 
miliarde de lei, aceşti pseudo-diplomaţi, că altfel nu-i pot numi, sunt cu totul descoperiţi atunci când trebuie să 
producă argumente în favoarea ţării. Am stat de vorbă cu scriitori, oameni de ştiinţă, cu intelectuali de vază 
care mi-au vorbit despre cultura unor diplomaţi, despre cunoştinţele lor despre istoria, spiritualitatea şi geniul 
creator al românilor. Mi s-a spus, pe şleau: „Domnule, cunoştinţele unora sunt puţine, rudimentare, uneori 
chiar false; şi asta, în timp ce atâţia tineri români cu studii de diplomaţie – inteligenţi, energici, absolvenţi de 
mari şi reputate universităţi ale lumii sau din ţară, buni cunoscători nu numai ai României şi ai valorilor ei, ci şi 
ai modului în care acestea pot fi receptate de un Occident pândit şi îmbrăţişat de spiritul globalizant, nu 
totdeauna dispus să recunoască superioritatea altora în diverse domenii – sunt şomeri!” Foarte puţin se face 
şi la Bucureşti, nu numai în reprezentanţele noastre diplomatice, pentru promovarea imaginii corecte a 
României, a acelei Românii care nu înseamnă nici pe departe doar scursurile ce năpădesc şi maculează 
trotuarele Occidentului. Banii destinaţi acestei imagini se duc, uneori, pe organizarea unor consfătuiri sterile, 
pe delegaţii fără vreun folos ţării, nu – cum ar fi necesar şi firesc – pe stimularea televiziunilor şi a ziarelor 
străine să vină aici, în România, ca să ne cunoască la faţa locului; sau – cum iarăşi ar fi necesar şi firesc – pe 
tipărirea unor cărţi în limbi străine care să reveleze geniul poporului de la Dunăre şi Carpaţi. Dacă s-au mai 
făcut unele traduceri, nu s-a început cu clasicii literaturii noastre, care au ce spune lumii, ci cu scriitoraşi care, 
cum ies în Europa, cum dispar în tenebrele indiferenţei publicului. Dacă n-ar fi parohiile noastre ortodoxe, 
care se nasc pe an ce trece, singurele care ţin aprinsă flacăra culturii şi a spiritualităţii româneşti, chiar că ne-
am merita verdictul de trăitori în bezna ignoranţei. Doar Biserica noastră, prin cele două Mitropolii – din Paris 
şi Nürnberg – şi prin episcopiile şi parohiile lor, desfăşoară o operă vastă de împrăştiere de cultură şi de duh 
românesc, de luminare a publicului străin asupra valorilor noastre; operă pe care ar trebui s-o facă împreună 
cu ambasadele noastre şi cu instituţiile noastre de cultură. Dar ambasadele noastre – cu unele excepţii, cum 
spuneam mai înainte – nu sunt porţi de deschidere a României spre lume, ci redute care blochează 
deschiderea. Sunt puţini diplomaţi ai noştri care merg la Liturghii, unde pot întâlni, în fiecare duminică sau în 
zile de sărbători sfinte, români, bărbaţi şi femei, vârstnici sau tineri aflaţi la studii în străinătate, care sunt cu 
miile. 



MDP: Şi ce ne mai trebuie, ca să putem să ne arătăm faţa adevărată în lume?
Ioan Barbu: Să fie înfiinţate biblioteci şi librării în marile oraşe ale continentului şi ale lumii. Cele, prea 

puţine, care există, etalează rafturi cu poveri sărăcuţe, cu cărţi fără valoare, neimportante pentru străini. 
Cărţi care nu-i atrag nici pe românii de acolo, fiindcă nu le spun nimic.

MDP: Deci, am bătut la uşa Uniunii Europene împovăraţi de multe tare, ca de un blestem… 
Ioan Barbu: Sunt racile care încă ne apasă umerii mult mai mult decât se poate imagina!
MDP: Haideţi, totuşi, să încheiem acest interviu la un mod mai optimist!… 
Ioan Barbu: Aşa vom face, pentru că, în ce mă priveşte, chiar sunt un optimist, un încrezător în viitor, cum 

spuneam. Şi îmi sprijin această încredere, în primul rând, pe tinerii români – pe cei de aici şi pe cei din 
străinătate – care ne dau atâtea puternice şi emoţionante dovezi că ştiu ce vor şi că sunt întrutotul capabili 
să-şi transforme vrerile, frumoasele lor vreri, în faptă vie, spre triumful binelui în urgisita noastră ţară; cu alte 
cuvinte, să înlăture această povară pe care o ducem în cârcă în mod nemeritat, dacă ne raportăm la 
glorioasele fapte ale înaintaşilor noştri.

MDP: Totuşi, aţi omis să vă prezentaţi cititorilor, maestre Ioan Barbu! Numiţi, vă rog, câteva momente de 
relevanţă ale vieţii şi activităţii de până acum.

Ioan Barbu: O voi face. Am văzut lumina zilei într-o duminică de Florar, pe 15 mai 1938, în localitatea 
Corbu, judeţul Olt, România. De câte ori revin în satul natal, regăsesc acelaşi pitoresc al locurilor şi al casei în 
care m-am născut, cu neclintiţii nuci sau meri aromitori, cu aceleaşi vechi obiceiuri de pe vremea bunicii 
Anica, a mamei mele Florica şi a tatălui meu Marin, bărbat falnic şi drept ca bradul din faţa pridvorului. Toţi trei 
îşi dorm astăzi somnul de veci, sub aceeaşi lespede, în cimitirul din sat. De-a lungul celor peste şapte 
decenii, viaţa mi-a oferit o mulţime de surprize, unele triste, altele mai puţin triste. Am trăit şi o seamă de 
succese, care au stârnit, fireşte, admiraţie, dar şi destulă invidie. N-am uitat nimic din anii dureroşi pe care i-
am trăit după instaurarea comunismului în ţară, când eram deseori admonestat şi hăituit pentru că eram fiul 
unui jandarm cu grade, care slujise, cum spuneau politrucii roşii, regimul exploatator burghezo-moşieresc. 
Din pricina acestei vini, tatăl meu a făcut deseori cunoştinţă cu mâna de fier a dictaturii proletariatului, chiar şi 
cu beciurile securităţii, unde a fost bătut şi maltratat; dar a păstrat în gene lacrima acelei tăceri solemne şi 
demne a sfintei mândrii. Am trăit mereu în suflet cu faptele şi curajul unor asemenea oameni minunaţi şi cu 
încrederea că neamul nostru românesc n-are de ce să se mai teamă de moarte. Cu timpul, am iertat totul; i-
am iertat pe toţi cei care mi-au făcut rău sau mi-au dorit răul. Aşa cum am învăţat de la bunica mea, 
neştiutoare de carte: să iert, dar să nu uit! 

În ultimele două decenii, am împletit munca de jurnalist cu cea de scriitor. La 19 ianuarie 1990, am fondat, 
împreună cu câţiva colegi, primul cotidian particular din România post-comunistă – „Curierul de Vâlcea” – 
ziar independent, al cărui unic editor sunt în prezent. Am fondat, de asemenea, Editura „Antim Ivireanul”, 
astăzi cunoscută nu numai în ţară, ci şi peste hotare, prin publicarea unor importante cărţi semnate de 
scriitori români din exil, cum şi publicaţia lunară „Curierul literar şi artistic”, revistă a românilor de pretutindeni. 
Am scris aproape douăzeci de cărţi, lansate în ţară şi peste hotare. Cu ocazia lansării unui volum în Statele 
Unite, un reporter de la un săptămânal care apare în Anaheim, în California, m-a întrebat, printre altele, ce 
anume din cultura de baştină m-a inspirat în profesie, de-a lungul anilor. I-am răspuns ceea ce mi-a dictat 
sufletul şi voi răspunde la fel ori de câte ori mi se va mai adresa această întrebare: Cultura română mi-a făcut 
daruri multiple şi tot ce am realizat, ca scriitor şi ca jurnalist, se datorează, în primul rând, limbii şi literaturii 
române, amândouă de o unică vastitate, de o unică bogăţie. Importantă este nu numai (sau nu atât) obârşia 
unui neam, cât dăinuirea şi perenitatea lui. Dăinuim, iată, prin volburile istoriei, rămânând teferi, rămânând 
români, latini prin limbă, datini şi grai. Căci „noi locului ne ţinem,/ cum am fost aşa rămânem”. Dăinuim de mai 
bine de 2000 de ani şi n-avem de gând să pierim de pe faţa pământului, aşa cum şi-au dorit şi încă îşi mai 
doresc unii. Iar dacă vreo catastrofă (asta, ca să împingem imaginaţia în imposibil) ne-ar smulge pământul 
de sub tălpi, am dăinui prin limbă. Am trăi şi am locui în Limba Română, cum zice poetul, în Limba Latină, cu 
tot ce comportă acest termen ca frumuseţe şi duh, ca durabilitate şi ca nemurire.

Nu mai puţin m-a inspirat exemplul de trudă şi de abnegaţie în slujirea ideii al marilor noştri gazetari şi 
scriitori, în primul rând l-aş aminti pe Mihai Eminescu, poetul şi gazetarul, care rămâne, până astăzi, 
neîntrecut. Am acordat cărţii un rol primordial în formarea mea profesională. Eu consider cartea cea mai 
importantă hrană a unui contemporan, chiar dacă au apărut aceste mijloace moderne: radioul, televiziunea, 



internetul etc., care îl îndepărtează pe tânăr din faţa cărţii. Cartea rămâne primordială în pregătirea cultural-
generală a oricărui individ. Fără carte, astăzi, nu poţi să faci niciun pas spre cultura universală.

În călătoriile mele din ultimii ani peste hotare, am constatat că mulţi dintre români au excelat în profesiile lor 
odată ce au ajuns în ţări străine. Nu este numai cazul românilor. Vechiul nostru proverb, potrivit căruia Nimeni 
nu-i profet în ţara lui, se aplică şi altor ţări ale Europei, care, aflându-se – cum spune cronicarul – în calea 
răutăţilor, n-au putut oferi fiilor lor cele mai bune condiţii de afirmare. Dar să ne întoarcem la români, care au 
dat literaturii, artelor şi ştiinţei universale numeroase nume de referinţă. Că unii dintre conaţionalii noştri 
reuşesc atât de bine în străinătate, dar nu aşa de bine, poate, şi în patria mamă este, fireşte, un adevăr, aşa 
cum este un adevăr şi reversul: destui dintre compatrioţii noştri care au excelat în ţară s-au pierdut, odată 
ajunşi în străinătate. Să ne ocupăm, totuşi, de românii care au reuşit. Avem de-a face, aici, cu o pleiadă de 
nume ilustre, de la Brâncuşi la George Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu şi Cioran, de la Tristan Tzara 
la B. Fundoianu, Ilarie Voronca şi Vintilă Horia, de la vagabondul de geniu Panait Istrati la Paul Celan şi Virgil 
Gheorghiu, de la Anna de Noailles la Elena Văcărescu şi Elvira Popescu, de la Ştefan Hajdu la George 
Astaloş, de la filosoful Ştefan Lupaşcu la matematicianul şi scriitorul Matila C. Ghika, de la George 
Constantinescu, inventatorul sonicităţii, la Traian Vuia şi Henri Coandă… şi lista este departe de a se epuiza. 
Ce i-a determinat pe cei numiţi mai înainte, ca şi pe atâţia alţii, să apuce calea străinătăţii? Reamintesc 
cuvintele cronicarului: noi, românii, am fost, de când ne ştim, în calea răutăţilor, începând cu năvălirile 
barbarilor, în calea unui complex de împrejurări istorice care ne-au frânat, cum bine se ştie, dezvoltarea. Că, 
graţie nouă, românilor, care am făcut din piepturile noastre un scut împotriva urgiilor, ţările Apusului şi-au 
putut clădi în linişte civilizaţia, este un fapt care nu trebuie ignorat şi care constituie obolul nostru major la 
constituirea respectivei civilizaţii. În cărţile mele am adus nenumărate argumente. 

Dar, să revin la românii care s-au afirmat în străinătate. Oamenii de ştiinţă în cauză au preferat Occidentul 
industrializat şi tehnicizat pentru că le oferea condiţii pe care acasă nu le aveau. În ce-i priveşte pe scriitori şi 
pe artişti, şi ei, fireşte, au căutat nişte condiţii pe care România epocii nu le oferea. Brâncuşi a părăsit 
România la vârsta de 18 ani, ca să înveţe sculptura cu Rodin. România nu avea, pe vremea aceea, un Rodin, 
aşa cum, mai târziu, nu avea un Matisse, cu care să se confrunte şi să dialogheze Theodor Pallady. Mircea 
Eliade, ca şi mulţi alţii, s-a statornicit în Occident fiindcă, dacă ar fi rămas în ţară, ar fi devenit, prin trecutul său 
politic, o victimă a comuniştilor. Mai trebuie reţinute, aici, două aspecte. Primul: că şi un Eliade, ca şi un 
Cioran, ca şi un George Enescu erau, când au părăsit România, nişte nume, consacrarea dobândind-o, în 
primul rând, în România, Parisul, Berlinul, Viena, Roma sau alte capitale luminate ale Occidentului nefăcând 
decât să adauge nişte lauri în plus la coroana lor. În cazul oamenilor de litere, al umaniştilor, în general, 
intervine un al doilea aspect al problemei, anume vehiculul limbii. Limba română nu este o limbă universală, 
ca franceza sau ca engleza. Dacă ar fi fost, cred că Eminescu ar figura astăzi, în conştiinţa lumii, cel puţin 
alături de Baudelaire sau Goethe. Astfel că, rămânând în România, cei citaţi mai sus n-ar fi izbutit, cu 
vehiculul limbii materne, să ajungă la piscurile cele mai înalte ale consacrării. Dar, simplul fapt de a te muta în 
Occident nu-ţi aduce, automat, consacrarea. Cei ce-şi pierd, în străinătate, limba de-acasă încetează, 
practic, de a mai fi români. Patria unui popor este, în primul rând, limba lui, căci, aşa cum s-a spus, „noi, 
românii, locuim în limba română”, adevăr valabil pentru oricare altă naţiune. Să nu se uite că Mircea Eliade 
şi-a scris opera literară, în întregime, în limba română, chiar dacă pendula între Chicago şi Paris. Cei care 
pierd legătura vie cu ţara, cu limba şi cu cultura devin, în cele mai multe cazuri, autorii unor construcţii pe 
nisip, ridicate pe un sol sterp, nicidecum unul fertil. Limba română nu se poate păstra şi nu poate evolua 
decât în ţara ei de baştină, România. Iar cei care-şi pierd limba îşi pierd, aş zice, şi sufletul, înlocuindu-l cu 
altul de împrumut. La fel, cei care pierd contactul cu cultura română, cultă şi populară, cu izvorul de inspiraţie 
al ţărânei ce i-a iscat. Brâncuşi, ale cărui izvoare de artă mulţi le-au plasat în teritorii străine, s-a revendicat 
întotdeauna pământului românesc. Singur a spus-o: Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători 
pământului care ne-a dat tot.



din volumul trilingv
română, engleză, franceză

în curs de apariţie la 
Editura Nemesis



„Când Logan, soldat în Irak, găseşte în nisip fotografia unei femei, primul său reflex este să o 
arunce.Totuşi decide să o păstreze, împins de un curios pretutindeni!

De atunci, imaginea acestei necunoscute îl acompaniază peste tot şi în mod straniu Logan 
cunoaşte o succesiune de şanse de necrezut. de la tabla de poker până pe câmpul de bătaie, unde 
supravieţuieşte unor lupte, în care cei mai buni prieteni ai săi pier, el pare a fi protejat.

Fotografia s-ar putea să fie purtătoare de noroc? Pe verso este scris atât şi nimic mai mult: Fii 
prudent!

La întoarcerea în Colorado, el nu se gândeşte decât la această femeie şi la misterul ei! Convins că 
întâlnirea cu ea face parte din destinul său, el începe un voiaj pe jos, prin ţară, în căutarea celei care ar 
putea să-i schimbe viaţa.”

Am citit toate acestea răsfoind paginile Revistei de prezentare a Salonului de carte, Montréal 2010, 
ajuns la a 33-a ediţie.

De fapt privirea mi-a fost atrasă de un anunţ „pentru prima dată la Montréal” şi de o Fotografie a unui 
bărbat tânăr, surâzător, emanând o bună energie, autor a peste cinci romane de dragoste de succes, 
toate ajunse ca filme pe ecran.

O performanţă ieşită din comun, m-am gândit eu şi am hotărât să îl cunosc!
Una din şedinţele de autografe ale desenului „porte bonheur” a avut loc vineri 19 noiembrie, la ora 

13.00, la standul 657, din zona companiei editurii Sogides. Standul era plin cu cărţile sale în franceză 
şi înconjurat ca o insulă de un şir impresionant de admiratori, mai precis spus de admiratoare. Când 
tematica este iubirea, bărbaţii au o oarecare tendinţă să nu se afişeze în mod public ca interesaţi de 
subiect.

Am cumpărat cartea „Le porte bonheur”, ultima editată şi cu un scenariu deja pregătit pentru 
cinematografie şi m-am aşezat acolo unde am crezut că sunt ultima la rând. Cineva a venit să mă 
atenţioneze că rândul de aşteptare era sus, pe scara spaţiului expoziţional şi toată scara era plină cu 
lume care aştepta răbdătoare.

Celebrul autor soseşte la timp şi are aerul unui tânăr sportiv gata să înceapă şedinţa de 
antrenament – bluză polo, tunsoare aproape tip militar şi un zâmbet larg.

M-am apropiat şi l-am întrebat, în franceză, de unde vine din Franţa. A avut un moment de ezitare şi 
şi-a chemat interpreta. A fost rândul meu să fiu nedumerită, îl credeam francez.

Era american din Carolina de Nord, pasăre rară într-un Salon de carte preponderent francofon. În 
faţa dublei nedumeriri am izbucnit amândoi în râs!

L-am întrebat dacă el personal a găsit iubirea în viaţă. Întâi amuzat mi-a arătat verigheta, apoi a 
privit în sus, şi fără o prea mare ezitare mi-a răspuns: „Da, sunt un om fericit! Soarta, Dumnezeu mi-au 
dat totul!”

I-am zis că nu credeam ca să mai întâlnesc pe cineva, prins în vârtejul vieţii sociale active, care să 
îmi spună fără ezitare că e fericit! În semn de prietenie mi-a întins mâinile într-un gest însoţit de un 
surâs de un surâs fermecător, ca al unui adolescent încântat că e lăudat! Aveam cartea lui în braţe şi a 
dorit să-mi dea pe loc un autograf. I-am spus că voi aştepta când îmi va veni rândul şi el a zis O.K.

Am aşteptat peste o jumătate de oră dar a meritat. A fost o şedinţă plină de dinamism şi de vitalitate. 
Am răsfoit între timp cartea şi la sfârşit, am fost atrasă de ultima pagin –  Mulţumiri. Acolo am găsit 
cheia fericirii sale!



Un adevărat tânăr american, deschis spre lume, cu o soţie minunată, cinci copii şi un Club de prieteni şi 
colaboratori de primă mână.

Dădea autografe zâmbind şi apoi, aproape de fiecare 
dată se ridică de pe scaun ca să facă poze. Şi absolut 
toate admiratoarele au dorit fotografii cu mister SPARKS! 
Şi asta timp de două ore şi a fost doar o repriză!

Doar la Salonul de carte de anul trecut am văzut atâta 
lume la rând pentru autografe, la standul scriitorului Dany 
Laferriere. El se lăsa fotografiat bineînţeles, dar nu se 
ridica de pe scaun. În schimb, lângă fiecare autograf îşi 
acorda timpul să deseneze câte două flori.

Cred că a desenat mii de flori şi a obţinut un premiu 
literar prestigios!

Aşa am înţeles ceea ce simţeam şi eu scriind şi ceea ce 
simt şi alţii. Ca să fii scriitor trebuie să ai, pe lângă 
imaginaţie şi o bună rezistenţă fizică ca să stai ore întregi 
pe scaun.

Când mi-a sosit rândul, scriitorul Nicholas Sparks a avut 
amabilitatea să îmi pozeze cu cartea sa „Le porte 
bonheur” care purta autograful „Cătălina, with love!” şi cu 
cartea mea de eseuri „Gânduri pentru cei ce vin” pe care i-
am oferit-o. A acceptat-o spunând că are un prieten român 
la o bibliotecă din statul Carolina de Nord şi o să-l pună la 
treabă, să-i facă traducerea.

Dacă aveam cartea scrisă în franceză pentru el era 
acelaşi lucru, tot la un traducător apela – mi-a spus el 
râzând.

Destin, iubire, mister, pasiuni, un cocktail care nu poate 
lăsa pe nimeni indiferent!

Şi acesta este doar o parte din secretul succesului imens 
al autorului.

Dincolo de toate astea se află un om cu un destin 
deosebit, un om plin de energie, de bun simţ şi de Lumină!

Mulţumesc Nicholas Sparks că faci parte din această lume în care trăim, mai mult sau mai puţin optimişti!

„Gânduri pentru cei ce vin” este de fapt o metaforă, valabilă mai ales pentru noi cei ce trăim astăzi 
prezentul.  Ne ajută să descifrăm mai uşor semnificaţia informaţiilor ce ne copleşesc zilnic.

Este un ghid sau mai bine zis un dicţionar ce ne îndrumă în acest labirint, numit viaţă, plin de mesaje 
subliminale. 

Însuşi prenumele autoarei rezonează în silabe două câte două, formând o muzică ce cheamă la 
conectarea cu matricea universală: Că – tă – li – na!

Cartea atinge ca în treacăt, cu un fâlfâit de aripi câte puţin din secretele lumii. Ea mai mult ne deschide 
apetitul pentru cunoaştere şi înţelegere. 

Dacă scopul cărţii este atins, autorul este împăcat cu el însuşi şi cu produl final al muncii lui. Invitaţia pe 
care Cătălina Stroe o adresează cititorului este de a vedea mai departe decât ceea ce ne este servit pe tavă 
direct sub ochii noştri.

Sa fim întelepti citind printre rânduri ziarul de dimineata!
Corina Diana Haiduc



Se poate muri de DOR?

Traducătorii au o problemă când trebuie să găsească, în alte limbi, un echivalent pentru cuvântul 
românesc DOR.

Printr-o ciudată coincidenţă, cuvântul DOR are corespondenţă cu o expresie folosită de savantul austriac 
WILHELM REICH care, pe la începutul anilor 1900, a pus în evidenţă energia albastră a vieţii - energia 
ORGONICĂ.

Acumularea într-o spirală descendentă a acestei energii a fost numită de el DOR - DEAD ORGONIC - 
adică energia moartă, ceea ce duce direct la explicaţia DOR-ului românesc, o STARE de RUPTURĂ faţă de 
o sursă energizantă care poate fi o anumită fiinţă sau un anume loc: dor de casă, dor de ţară, dor de copii, dor 
de părinţi şi mai ales dor de PERSOANA IUBITĂ de care te-ai despărţit!

Lipsiţi de aceste surse VITALE, de energie, unii pot avea senzaţia că nu mai pot trăi, că se apropie de 
moarte.

Deci au... un DOR! Dorul se poate „trata" pe termen scurt, prin revenirea la starea iniţială, dar nu 
întotdeauna este posibil. Uneori, când se instalează ireparabilul, DOR-ul devine stare de doliu!

Starea de DOR, pe termen lung, se poate transforma uneori în OBSESIE punând în pericol starea psihică a 
persoanei în cauză şi nu este de loc o situaţie de tratat în glumă.

Obsesia, este de fapt o concentrare EXCESIVĂ a gândirii asupra unui SUBIECT – existent fizic, dispărut 
sau virtual – şi în mod paradoxal reprezintă totuşi o terapie autoindusă pentru supravieţuire, un element de 
PROTECŢIE contra DISOCIERII sufletului de trup în urma ŞOCULUI energetic provocat de despărţire.

Obsesia, reprezintă o stare de STAŢIONARE, este expresia unui STRESS impus involuntar pentru a evita 
DEPRESIA, ieşirea din realitate. Obsesia, indiferent de ce natură ar fi ea, devine un înlocuitor al suferinţei, un 
surogat pentru supravieţuire pentru că, de fapt, se poate şi mai rău!

Oare, se poate muri de dor?
„Of, ce dor... ce chin... ce jale!" bine zice un cântec popular despre pierderea dragostei – energia vieţii - 

esenţa energiei ORGONICE.
„Cine iubeşte şi lasă... / Dumnezeu să-i dea pedeapsă... "
Este foarte impresionant bocetul femeii părăsite din cântecul Măriei Tănase! Are multă jale, disperare, 

suferinţă, are vibraţii joase care te fac să te înfiori, sună ca un blestem!
Se simte şi se vede starea de puternică DEPRESIE! Femeia părăsită îşi smulge părul din cap, se târăşte pe 

jos nemaiavând putere să se ţină pe picioare, se tânguie, simte valuri de energie care îi străbat pieptul ca o 
furtună sălbatică, inima pare o coajă de nucă printre valurile care o sufocă şi îi taie respiraţia şi nici glas nu 
mai are şi nici să plângă nu mai poate, de parcă iubitul plecat, de care era PROFUND ATAŞATĂ, i-ar fi tras 
după el toată energia sufletului ei!

Corpul i se zbate aproape fără viaţă. Apoi se instalează o stare de catatonie în care corpul este viu, dar nu 
mai are legătură cu viaţa din jurul lui.

Numai reîntoarcerea iubitului, vocea lui, ar putea să o facă să remonteze panta.
„La inimă e un leac Cetera şi omul drag!"
Dacă nu e posibil, atunci Dumnezeu cu mila!
Da, se poate muri de DOR!
Dar şi să supravieţuieşti, se poate! Secretul constă într-o Schimbare de Polaritate care permite 

schimbarea sensului Vieţii, trecerea dintr-o spirală, descendentă, într-o spirală ascendentă.
Depolarizarea din timpul tranziţiei este perioada de vulnerabilitate maximă atât pentru o persoană cât şi 

pentru PĂMÂNT care în curând îşi va schimba şi el polaritatea, pentru supravieţuire.
Da, se poate muri de DOR, dar şi să supravieţuieşti se poate! Nu e aşa de simplu şi ţine de un anume 

miracol. Dar asta este o altă poveste!
Fiecare cu norocul său!

Lansarea cărţii „Gânduri pentru cei ce vin”, în editura Tores, a Cătălinei Stroe, a avut loc în România, la 
Urziceni, Ialomiţa, în data de 14 octombrie 2010.

Evenimentul a fost organizat de catre Societatea Culturala Apollon, presedinte fiind poetul, publicistul si 
editorul George Calin.

Sala liceului teoretic Grigore Moisil din localitate, s-a dovedit neîncăpătoare mai ales pentru tinerii veniţi să 
se bucure de picăturile de înţelepciune venite de peste ocean.



Profesorul era mulţumit de activitatea mea. 

Respectasem termenul de predare cerut pentru lucrare şi 

satisfăcusem din plin exigenţele beneficiarului. Eforturile 

deosebite depuse fuseseră răsplătite de succes. Reuşita 

era deplină.

„Uite ce este – îmi zise Profesorul – ai trei zile libere, du-

te la aer curat la munte, deconectează-te şi de luni 

dimineaţă, din nou la treabă”.

Atât şi nimic mai mult; apoi mă expedie fără drept la 

replică strângându-mi prieteneşte mâna. Nesuferitul de 

asistent îmi zâmbea complice. „Hai, dă-i drumul băftosule! 

Până nu-ţi găseşte iar de lucru şi adio munte!” părea a-mi 

spune.

Era o zi minunată de primăvară, care mă convinsese să 

plec pe jos, fără a-mi impune o ţintă anume, sorbind din 

plin frumuseţile oraşului scăldat în natura renăscută. Nu 

aveam nici un program pentru acest prilej neaşteptat de 

relaxare.

Totul fusese prea repede, neaşteptat şi mai aveam de 

rezolvat şi marea mea problemă. Absent la tot ceea ce se 

petrecea în jurul meu, iarăşi şi iarăşi îmi repetam. De 

câtva timp (cât oare?) aveam o obsesie ciudată.

Mă sâcâia din ce în ce mai des şi agasant imaginea unei tinere. La început a fost ca o părere, ca 

apoi, să nu-mi mai pot lua gândul de la ea. Zadarnic mi-am scormonit memoria căutând-o printre 

amintiri, rude, cunoştinţe, artiste preferate, neputând să o găsesesc nicăieri. O simţeam aproape. Mă 

învăţasem cu ea, făcea practic parte din existenţa mea cotidiană.

Da, cred că profesorul a avut dreptate, de luni de zile am rezolvat teme de cercetare foarte 

complicate, suprasolicitându-mă şi aveam nevoie neapărat de o schimbare.

Singurul refugiu mi-l găseam în muncă, pentru ca apoi să continui şi mai febril căutările. Dar ce 

legătură să existe între munca mea de informatician (abstractă şi aridă) şi fiinţa aceea stranie care 

cumulează toate dorinţele şi pretenţiile mele, cele mai ascunse, în materie de frumos şi feminitate?

Mergeam ca un robot, programat să nu-mi scape nici o stradă cât de mică a oraşului. Căutând să 

scap de această himeră, de fapt alergam după ea să o găsesc. O clipă am tresărit… Dar, nu era decât 



o florăreasă care-mi zâmbea cumva ironic observând dezorientarea mea. Eram absent, parcă îmi ieşisem 

din propria piele. Luasem câteva apostrofări de la agenţii de circulaţie, un vatman şi un şofer făcuseră referiri 

la părinţi. Nu-mi era foame, nu-mi era sete, nu aveam nevoie de nimic. Ba da! Aveam nevoie de CEVA 

anume. De EA! Dar unde să o găsesc?

Începuse să se însereze. Oboseala îşi spunea şi ea cuvântul. Ajuns în parcul oraşului, ceva mă atrăgea 

irezistibil spre o bancă, aşezată sub un castan imens. Nu era nimeni în tot parcul. Am rămas aici o oră, două, 

poate numai câteva clipe.

Florăreasă trecea spre casă. Îmi oferi pe alese din ultimele buchete de flori. Plictisit de insistenţele ei, 

absent, îi spun că nu am cui să ofer flori. Sare ca arsă. „Cum, conaşule, să n-ai cui?… Dă mâna la baba să-ţi 

ghicească! Trebuie să ai pe cineva…” Devenise agasantă,  am repezi-t-o să plece. Probabil aveam o privire 

foarte năucită pentru că florăreasa renunţă şi se depărtă. După numai câţiva paşi se opri parcă amintindu-şi 

ceva. Îmi strigă, pierzându-se în întuneric: „Ai s-o găseşti curând şi ea te caută! Şi dacă nu pe ea pe alta!” Dar 

de ce alta!? Eu de EA aveam nevoie! Am rămas buimac în noaptea aceea cu lună şi stele.

Doream în acelaşi timp să plec şi să rămân. Şi atunci s-a întâmplat incredibilul. La început am crezut că 

visez. Pe bancă lângă mine fremătând de viaţă, privindu-mă tandru, era EA. Voiam să fug, să strig, dar nu 

mai aveam glas. Nu ştiu ce aş fi putut spune. Mi-a acoperit gura cu degetele ei subţiri şi mi-a şoptit: „Să nu 

spui nimic! Te-am găsit Te-am găsit, în sfârşit, te-am găsit!”

În razele lunii, printre sărutări şi îmbrăţişări, o priveam… Da! Era EA! Dar de fapt cine era?! Puneam în 

îmbrăţişările acestea toate energiile Cosmosului. Ne-am ridicat şi am plecat ca doi adolescenţi în pragul 

primei sărutări.

Nu îndrăzneam să întreb nimic, nici cine este, nici de unde vine, nici ce vrea de la mine, de m-a urmărit atât 

în gândurile mele… Dacă se rupea vraja? Îmi cere să o urmez.

Cred că o pot urma până la capătul lumii dacă acesta există undeva. Nu mă pot sătura privind-o. Are o 

costumaţie cam ciudată, ceva în genul actriţelor din perioada antebelică. Totul alb şi o pălărie cu boruri 

imense. Ochii îi iradiază ca doi cărbuni aprinşi. Pare învăluită într-o lumină siderală.

Ne plimbăm prin oraşul adormit. Tăcem amândoi. Conversaţia noastră se rezumă la simple atingeri şi 

tandre mângâieri. Ne oprim în faţa unui imobil. Mă strânge în braţe trăgându-mă lângă perete.

„Stai!” îmi spune, trecea cineva. Cine ne urmăreşte?! Şi de ce?! Şi, de fapt, unde mergem!? Îmi dau seama 

că suntem undeva la marginea oraşului zonă pe care nu o cunosc prea bine.

Umbra trece pe lângă mine. Nu ştiu ce aş fi în stare să fac în caz de… Umbra vine spre noi. Ce are în 

mână?! În ultima clipă îmi dau seama că este florăreasa. „Vezi, conaşule, că ai găsit-o?” „Cumpără-i flori!” 

Cumpăr toate florile şi i le ofer Ei. Îmi prinde una la rever. Nici nu-mi dau seama când florăreasa dispare în 

întunericul nopţii.

Ţinându-mă de mână mă conduce în imobil. Este umed, rece, scara scârţâie îngrozitor şi pare nesfârşită, 

întunericul creează tot felul de fantome. Aud sunetul cheii răsucite în broască, uşa se deschide şi pătrundem 

în apartament.

Camerele mobilate fastuos şi decorate abundent par rupte din ireal. Ne oprim într-un salon inundat de flori, 

dar ciudat nici o fereastră nicăieri!

Draperii grele de pluş acoperă pereţii… încăperea pare dominată de pianul ce se află aşezat lângă un 

imens gramofon. Decor? Poate. Renunţ să mai iscodesc încăperea. O privesc pe EA. Abia acum îmi dau 

seama de ceea ce reprezintă; îi spun că nu vreau să o mai părăsesc; rămân cu ea pentru totdeauna; nu mai 

mă interesează nimic altceva.

Totul pare un vis. O întreb dacă se teme de cineva. Îmi spune să tac, ştie că o iubesc, şi nu este nevoie să i-o 

mai repet. La pian cântă o melodie care mă copleşeşte. Nu ştiu cât a durat totul. O pendulă bate undeva, într-

o altă încăpere.



Mă sărută şi-mi cere să plec, să nu o mai întreb nimic, să nu o mai caut. Este ca o poveste cu sfârşit nefast. 

Ea mă va căuta. Nu vreau şi nici nu pot să accept, în faţa implorărilor mele devine o stană de piatră, mă prinde 

de mână şi-mi cere să fugim, altfel totul va deveni îngrozitor.

Fugim coborând scările în trombă. Jos mă îmbrăţişează, o sărut ca un apucat; dispare în imobil nu înainte 

de a-mi lega la gât o eşarfă. Rămân năucit. Îmi trebuie timp ca să-mi revin. Orice insistenţă nu mai avea rost. 

Memorez poziţia imobilului şi plec direct spre casă. Acasă adorm ca doborât de fulger.

Mă trezesc razele soarelui mângâindu-mă prin geam. Pentru o clipă am convingerea că am visat şi intru în 

panică, totul părându-mi iremediabil pierdut. Zăresc floarea de la reverul hainei şi eşarfa şi recapăt 

certitudinea revederii. Nu voi aştepta, o voi căuta! Voi face orice pentru a o păstra! 

Nu-mi poate sta nimic în cale!

Mă îmbrac în fugă şi caut să reconstitui din memorie drumul până la locuinţa Ei. Iau un taxi, iar drumul mi se 

pare un calvar. Cobor, merg cât se poate de repede, alerg, dar am impresia că stau pe loc. Iată-mă, am ajuns! 

Aceasta este strada. La colţ este casa Ei. Aproape că fug. Sunt aproape. Nu, nu se poate!

Pe colţ este un parc plin de copii şi de părinţi grijulii. Mai verific o dată, şi încă o dată, de şapte ori, de zece 

ori… Nu este nici o greşeală. Simt că-mi plesnesc arterele.

Doi bătrâni joacă table. Le explic ceea ce caut. Cei doi se privesc semnificativ. Amândoi zâmbesc 

persiflându-mă. „Ascultă, tinere – îmi zice unul – casa despre care vorbeşti nu mai există de la 

bombardament!”

Şi mormăi către celălalt: „Când eram ca el parcă eram cu picioarele pe pământ; ce întrebare!? Să-şi bată 

joc obraznicul!”

Simt că nu mai am aer. Am senzaţia că-mi pierd minţile. Nu se poate, doar aseară am fost aici şi EA a rămas 

aici! Plec… şi nici nu ştiu unde merg… sau încotro… nimic nu mai are sens!

Cineva se apropie de mine, mă strigă. Este urâciosul de asistent.

„Hai repede la metrou, altfel începem cu întârziatul de lunea şi Profesorul are să se supere” „Ai petrecut 

bine?” Petrecut?! A, da!… Îl urmez aproape mecanic. Luni!? Cum luni când ieri era joi!? Din staţia de metrou 

florăreasa mă strigă: „Ce faci conaşule, unde ţi-e artista?!”

De o săptămână nu am ieşit din Institut. Toată povestea pare o nebunie. Deşi am floarea şi eşarfa, nu am 

curaj să o istorisesc nimănui. Unde ai dispărut? De ce nu te-am ascultat?

Profesorul era mulţumit de activitatea mea. Respectasem termenul de predare cerut pentru lucrare şi 

satisfăcusem din plin exigenţele beneficiarului. Eforturile deosebite depuse fuseseră răsplătite de succes. 

Reuşita era deplină.

„Uite ce este – îmi zise Profesorul – ai trei zile libere, du-te la aer …” 



Iată o ideie ieşită din comun: o expoziţie cu lucrări pictate sau sculptate 
inspirate de poezie. Faptul în sine îngrădeşte imaginaţia creatorului său, 
dimpotrivă, îi stimulează inspiraţia? Răspunsul nu poate fi decât echivoc 
pentru că depinde de dispoziţia absolut individuală a celor care se 
angajează în această aventură, iar rezultatele, pe măsură, trebuie 
interpretate conform reacţiei publicului.

Poezia (din grecescul poesis) înseamnă creaţie. Ea foloseţte calităţile 
estetice şi evocative ale limbii, completează sau imită semnificaţiile 
aparente ale realităţii. Lirica se află deseori în conjuncţie cu alte arte, cu 
opere dramatice, imnuri, texte de muzică uşoară, oratorii. Dar şi cu artele 
plastice? Posibil pentru ca sentimentele, pasiunea, fantezia, semnificaţiile 
interioare - le regăsim în toate artele …

Coincidenţă sau mai degrabă nu, multe din curentele care au caracterizat 
evoluţia în timp a poeziei au echivalentele lor în artele plastice. Artele 
vizuale, dar şi poezia au cunoscut clasicismul şi romantismul, simbolismul 
şi dadaismul, expresionismul şi constructivismul, realismul (inclusiv cel 
«socialist») şi postmodernismul… Este poezia ermetică un echivalent 
literar al picturii abstracte? Sau poezia pură o rudă a picturii figurative, 
realiste? Ca să nu mai pomenim de subspecii ale genului liric cu denumiri 
picturale, precum pastelul, idila, pastorala.

Am notat aceste consideraţii legate de expoziţia deschisă la Casa 
Artiştilor din Hedera

la care publicul are ocazia să întâlnească rodul confruntării unor creatori 
cu ideia de care pomeneam la început. Modalităţile de expresie sunt 
diferite. Mihal Askenazi sugerează prin jocul şi limbajul mâinilor comuniune 
şi intimitate. Tirta Askenazi se confruntă, în căutarea frumuseţii, cu obsesii 
existenţialiste. În tablourile regretatului Baruch Elron regăsim chintesenţa 
timpului şi spaţiului în valenţele lor eterne. Aviva Beigel cauta în culori 
puternice adâncimi spirituale. Beatrice Ben Maor subliniază într-un cadru 
elegant relaţiile între generaţii. Nitzi Bacal e expresivă în relatarea 
cromatică a relaţiilor umane. Avraham Hazan, în căutari 
plastice, conferă interpretări noi lucrărilor. Victor Franco 
evocă timpuri şi locuri mângâiate de nostalgie. Hila Ciolski , 
în gravuri monocrome, reîntâlneşte natura. Miriam Cojocaru 
interpretează plastic versurile prietenului nostru Zoltan 
Terner. Hava Sherf descoperă poezia lucrurilor simple, 
simbolistica amănuntelor.

De vizitat !



·    Când ai mai mulţi copii, ultimul e întotdeauna mai mic decât ceilalţi (gâgă).

·    Homo sapiens gândeste din ce în ce mai putin… 

·    Şi dacă exişti, ce? Trebuie neapărat să cugeţi? (Vlad Nicolau).

·    Cine are prezentul la ceafa, la fel îi este si viitorul.

·    Eroii nu mor în patul lor… Evitaţi hotelurile dubioase.

·    „Fericirea are chipul tau”… Întrebarea e pâna la ce vârsta.

·    A fi liberi nu înseamna ca suntem de capul nostru.

·    Inteligentii sunt rar invidiosi, prostii întotdeauna (Nae Cernăianu).

·    As avea imaginatie daca ar fi adevarat, dar nu-i… (citat).

·    Un politist, doua politisti etc… 

·    Ierarhiile nu sunt întotdeauna logice.

·    Te poti bucura de admiratie, dar de mai putin respect (Andrei Bacalu).

·    Si-aşa-i rau si-asa nu-i bine, cum o dai ca dracu' vine (folclor).

·    Când un text se scrie greu, se citeste usor.

·    Putem rezolva problema spunând ca nu exista.

·    Papusa ruseasca, babusca, nu are mâini (Bianca Marcovici).

·    Politica cu declaratii laxative… 

·    Cum vrei sa ne întelegem daca eu nu înjur pe cine înjuri tu?!

·    Toti am fost tineri si prosti… Între timp, tineretea a trecut.

·    Câti dintre cei care îl citeaza pe Kant îl si înteleg? (Mihai Batog Bujenita).

·    Calea cea dreapta are nevoie de multe semafoare.

·    Si binecuvântarile se platesc.

·    Unde am ajunge daca toti incapabilii si-ar da demisia?

·    Noroc ca exista extremele ca sa putem vedea drumul de mijloc.



a traversiamo.
eu şi umbra mea… 
ea, înainte, amintindu-mi
de negrul sângelui de corridă,
pe care nu pot să-l mai şterg… 
ea, înainte, dansând ca o toamnă 
neexplicată, arzând pe şira sâmbetei,
pe care am împărţit-o cu firul Flaviei,
galben, răsucit pe inima lui Tagore… 
şi-a plouat frumos, cu frunze de bonsai,
speranţele aveau miez de lună plină!
şi-a nins din călcâiul amintirii de vară!
am greşit… fericirea e doar la vest… 
vreau să te-ntorci, vreau lumini şi perle,
să curgă aroma de rodie şi ciocolată… 

poeme din volumul în curs de apariţie, la editura Scrisul Românesc,
Umbra ploii devine Fortuna

a traversiamo.
eu şi ploaia mea… 
ea, înainte, ademenindu-mă
cu lalele galbene, calde ca un ceai,
Hello Sunshine… 
ea, înainte, pentagramă de frişcă
şi vise roşii, fierbinţi ca un ceai,
Notti în Tibet… 
şi-am ajuns la fericirea filozofiei,
pierzând dopul de la şampania roz,
uitând de mine, rotind miezul
de noapte… pe şoaptele unui ceai,
Moulin Rouge… 
şi-am învârtit scena, sirena
priveşte primul psalm de cobalt!



şi mi-am plecat capul, 
apusul de soare a trecut
pe o pagină nevăzută… 

mirosea a iertare, colţul de sens 
se oprise într-un triunghi

de frunze moarte, şi strigam
doar cu hohot de plâns, buzele

aveau accent de râs regăsit!
toamna semăna cu o febră 
de dor, ne intrase în minte, 

răscolind erotic… fineţea
sărutului liber, joia din os,

tremurând până la tâmplă,
îmbrăţişarea rămasă pe alb,

descoperind paralele în sânge,
cu argint de tristeţe, un fel

de sulf, pe care îl duci 
în cerul gurii, lipăind

a seară pe spinare de ochi!
mă ridicam de-atâta coborâre,

plângea şi paradoxul, lua
chip de fântână, şi curgea!
timpul se înfăşa, simplifica

aripile inimii… începea să ardă
săgeţile viitorului! şi ne legănam,

sânii mei alăptau cu dark fuchsia,
ca şi cum ar fi plouat liniştea… 

pe treptele casei din pântecul nostru

mi-am adus aminte, ieri, 
de ceaiul cu rom şi lămâie,

preparat de el… de fapt,
el îmi servea zâmbetul

de care aveam atâta nevoie!
închid ochii, şi pe râul indigo

al iubirii dintre noi… trec 
cercurile albastre, repezi, 

ale uimirilor noastre!
nebuni, ca un puzzle cu străzi,

respiram filozofia invizibilă
a liniei dintre yin şi yang!

ce a mai rămas pe marginea
fracţiei venusiene? visul… 

şi-ntrebarea cu frunze de topaz!
da', Julieta, o fi acasă? 



amintirile… am atâtea evantaie de amintiri! şi sertarul miroase 
la fel ca drumul de simplitate! a iubi curcubeul… înseamnă a 

cunoaşte minunatul capitol despre dragoste din Întâia Epistolă 
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel! a birui vrăjmaşul… 
înseamnă a cunoaşte zicerea Sfântului Ciprian… cine nu are 

Biserica de mamă, nu poate avea pe Dumnezeu de Tată 
murmur Crezul şi apoi mi-aduc aminte cum era să mă pierd… 
toamna trecută! parcă mă văd cum alergam spre mănăstirea 
Cotmeana! nu mi-a fost uşor să ajung, pentru că îmi slăbise 
puterile de-atâta amar de lacrimă, dar ştiam că acolo îmi voi 

afla liniştea! m-am grăbit să-l revăd pe părintele Stareţ Ioasaf, 
aveam nevoie de sfatul său, o presimţire îmi şoptea că am să 

las totul în voia luminii sfinte… pur şi simplu!
m-am tot întrebat de ce există, în această mică parte de lume, 

marea dorinţă de a îmblânzi timpul… de a vorbi despre 
minuni… răspunsul nu a întârziat să apară! orice lucru făcut cu 
dragoste, speranţă şi osteneală, renaşte, înainte de toate, prin 

muncă şi trăieşte prin credinţă! au fost ridicate case, chilii, o 
casă domnească şi un muzeu, o bibliotecă, un arhondaric, o 
trapeză boltită şi mai multe anexe gospodăreşti. în ultimii doi 

ani, a fost ridicată din temelii o nouă biserică, un „Paraclis”, cu 
mult mai mare şi mai încăpător ca mănăstirea, devenită demult 

monument istoric, pentru evitarea degradării picturii şi a 
arhitecturii. prin harul şi dragostea Sfintei Fecioare Maria, a 

cărei icoană făcătoare de minuni se află aici, dar şi cu 
rugăciunile şi slujbele Prea Cuviosului Părinte Stareţ Ioasaf şi 
ale tuturor preoţilor şi monahilor ce vieţuiesc aici, au loc multe 

minuni… sunt atâtea legende la Cotmeana, încât cu greu ne 
putem imagina că aceste locuri nu mai păstrează încă paşi şi 

suflete de oameni.
prima atestare documentară a Cotmenei este în data de 20 

mai 1388, într-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân câtre 
mănăstirea Cozia, dar se presupune că ea exista cu mult 

înainte, mergând până la sfârşitul secolului al XIII-lea, fiind sub 
acest aspect cea mai veche mănăstire domnească din Ţara 

Românească şi poate din sud-estul Europei. mai bine de 
câteva secole, mănăstirea Cotmeana a fost metohul mănăstirii 
Cozia. răsfoind mica monografie a comunei Cotmeana, scrisă 

chiar de părintele Ioasaf Boiciuc, aflu că mănăstirea îşi are 
originea pe o fostă biserică de lemn, fiind o posibilă ctitorie a 

lui Vladislav-Vlaicu şi Radu I, pe care voievodul Mircea cel 
Bătrân o închină Coziei.

Cotmeana… denumită de stolnicul Constantin Cantacuzino 
„Ospăţul cel de seară”, a străbătut mai bine de şase secole de 

istorie, pentru ca, astăzi, să vorbească despre o realitate pe 
care din ce în ce mai mulţi istorici o admit, prezenţa cumană 

puternică în spaţiul românesc prin excelenţă. numele aşezării a 
pornit de la numele poporului cuman, a fost preluat prin tradiţia 

bizantină, apoi ajustat pe tradiţie cărturărească chirilică şi pe 
tradiţie populară locală. chiar şi numele domnilor de la Argeş 

este de origine cumană sau pecenegă.
cele peste 1000 de piese litice, în marea lor majoritate de silex, 

descoperite cu precădere în partea de vest-nord-vest a



Munteniei, în zona Argeş-Olt, se încadrează aceloraşi tipuri litice 
descoperite în Europa, corespunzând geomorfologic Podişului Getic 
din Piemontul Cotmeana. circa 46 au fost identificate pe valea 
pârâului Cotmeana şi 33 de piese litice în zona de formare a pârâului 
Cotmeana. inventarului arheologic de săpătură i se adaugă un tezaur 
de monede din aur, discuri ornamentale de teracotă, dar şi celebra 
candelă aflată la temelia mănăstirii, găsită pe 27 iulie 1933 de C. 
Bobulescu. având în vedere şi elementele caracteristice ale cadrului 
natural, zona a oferit un cadru prielnic pentru dezvoltarea 
comunităţilor preistorice. existenţa unei aşezări de epoca bronzului la 
Cotmeana nu poate fi exclusă, mai ales că urme de cultură materială 
aparţinând acestei etape au fost semnalate şi la Piteşti, Ţiţeşti, 
Draganu etc.
Cotmeana… pare a fi un tip arhaic, o biserică pe plan dreptunghiular 
fără turle. turnul clopotniţă adăugat probabil de Mircea o apropie de 
monumentele de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului 
următor şi de arhitectura din voievodatul valah. discurile smălţuite în 
cafeniu închis şi verde măsliniu împodobesc faţadele monumentului 
ca şi în cazul bisericilor Cozia, Sfânta Treime din Siret şi al celor de 
pe litoralul pontic de la Cetatea Albă. în plus, acest tip cromatoplastic 
este tributar secolului al XIII-lea din Peninsula Balcanică, de la 
Târnovo şi Mesembria, după căderea ţaratului târnovean, 
răsfrângându-se şi la nordul Dunării. prin tradiţie, el coboară în 
secolul al X-lea, amintind de mai vechea olărie de lux bizantină, ce 
se regăseşte în întreaga Peninsulă Balcanică. nu trebuie uitat că aici 
se află cel mai vechi clopot din Ţara Românească, dăruit de jupânul 
Dragomir în anul 1385.
mănăstirea se află la jumătatea distanţei dintre Râmnicu Vâlcea şi 
Piteşti, şi la aceiaşi distanţă de Curtea de Argeş, adică 30 de km. ea 
poartă Hramul Buna Vestire şi Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul. toţi cei care vor să îşi umple sufletul de soarele 
dumnezeirii, sunt aşteptaţi zilnic la Sf. Liturghie, iar miercurea şi 
vinerea la taina Sf. Maslu şi la Moliftele Sf. Vasile cel Mare. 
Cotmeana… un excelent popas, pentru ca amintirea să vorbească 
mereu despre acest locaş de linişte şi curăţenie sufletească.



din volumul bilingv
Poeme în culori
poezie - pictură

apărut la
Editura Nemesis

jurnalul meu de poetă
mă  risipeşte peste inima ta
la limita serii 
mizând pe o singură noapte

sufletul tău eliberat
va descoperi 
această clipă

cicatrice sângerandă
adâncită de mine într-un apus secret 
cu stângăcia iubirii adevărate

va pecetlui liniştea –
singura pasiune permisă 

dincolo de moarte.

mon journal de poète 
me défait sur ton cœur

à la limite fixée de la soirée
s'appuyant sur une seule nuit

ton âme libéré
va découvrir
ce moment

la cicatrice sanglant plongée par moi 
dans un coucher de soleil secret

avec la maladresse de l'amour vrai

sera le sceau de la paix –
la seule passion permise
à l'au-delà de la mort.



Assan, un albanez care vara vindea îngheţată în piaţă, lângă cafeneaua birjarilor, şi Moşulică, pe 
care cei mai mulţi dintre colegi mei îl ştiau numai după îndeletnicirea de ziua când vindea seminţe de 
dovleac şi floricele de porumb, cu aceiaşi cobiliţa pe umăr.

Parcă îl aud, copiil find, când veneam în Râmnic, strigând când îl vedea pe tata, căci îl ştia de client 
pentru feciorul lui: -

– Gata Părinţele la floricele şi la seminţele, gata... gata...
În acest timp au venit şi o serie de profesori refugiaţi din Ardeal şi Basarabia noi avându-l numai pe 

Popa Creţu.
Care de fapt nu era preot, dar având o barbă"a la Iorga"îi ziceam toţi Popa Creţu.
Îmi aduc aminte ce apariţie spectaculoasă şi-a făcut pentru prima dată când a luat contact cu noi. 

(Nu degeaba era doctor în filozofie la Heidelberg, după cum aveam să aflăm peste câtva timp.)
Eram în recreaţia mare şi cum era frig nu ieşisem afară în curte deşi eram câtămai cârlanii şi ne 

zbenguiam în clasă. Nu e nevoie să spun cum, căci dacă am fi fost singurii care să fi rămas în clasă, de 
mult ne-am fi pomenit cu Piţurcă sau cu directorul peste noi. Deodată şi-a făcut apariţia un bătrânel 
scundac şi bărbos cu o lavalieră mare neagră la gât.(Pentru noi Popa Creţu era sinonim cu un 
bătrânel bărbos, cu lavalieră neagră şi cu o pălările neagră cu bordurile imense, de care nu se 
despărţea nici vară nici iarnă). A deschis uşa, a trecut pe catedră (Regretatul Bebe Ştefănescu făcea 
o partidă de box cu Gore Ştefănescu-Dumnezeu să-i ierte pe amâdoi -cu pumnii înveliţi în fulare 
pentru a dădea impresia unor mânuşi de box şi cu noi în picioare sus pe bănci, făcând galerie pe cât 
ne ajutau gâtlejurile de juncani tineri) ne-a privit cu ochi de vultur că am îngheţat toţi, boxeurii 
rămânând cu pumnii atârnaţi în gol, apoi s-a dat jos de pe catedră. A luat o peniţă de pe jos, cine ştie de 
când era acolo căci nici Ciovică nici Nicolae nu prea făceau exces de zel cu curăţenia, a ridicat-o în 
sus ca pe un trofeu, şi a început pledoaria. Trebuie recunoscut că îşi ştia meseria căci şi acum după 
atâţia ani îmi răsună în urechi patosul cu care"ne-a dus"

-Vedeţi voi peniţa asta?
Realizaţi voi câte milenii le-au trebuit străbunilor voştri pînă să ajungă să creeze această peniţă de 

care voi vă băteţi joc şi o aruncaţi pe jos?
– Vă imaginaţi voi ce a însemnat focul şi roata, căci fără foc şi roată, nu s-ar fi creat nimic? (asta 

ştiam şi noi)
– Vă daţi voi seama că fără roată, nu ne-am putea descurca, nici măcar câteva minute?
– Ce format are ceasul tău?
– Rotund, răspunde automat Nelu Creţu.
– Adică roată. Paharul de pe catedră, ce format are?
– Rotund răspunde mecanic, ca hipnotizat Clamp (Dănicel)
– Şi apoi, la un foc şi cu barosul pe nicovală au descoperit bronzul.
– Apoi fierul.
– Apoi oţelul.
– Şi au creat atâtea lucruri cu care v-aţi obişnuit fără să mai realizaţi câtă materie cenuşie au 

consumat strămoşii voştri.
– Şi probabil au consumat-o pe toată vouă ne mai lăsându-vă nimic de vă băteţi joc de minunatele 

realizări ale creerului omenesc! Termină patetic punând peniţa cu o infinită delicateţă pe catedră şi 
dând mâna cu Burtică, profesorul de muzică care tocmai intrase pe uşe, terminându-se recreaţia şi 
punând punct unei situaţii care nu ştiu cum ar fi evoluat.

În orice caz pe noi ne-a lăsat cu gura căscată neluând în serios eforturile profesorului Popescu, zis 
Burtică, de a ne băga în cap Cheia de Fa. Căci dacă cu gama şi cu diezii şi becarii a izbutit mai mult 
sau mai puţin, cu Cheia de Fa, în afară de Duci Pârvu care cânta la pian şi de Gică Mateescu care 
avea talent şi compunea, deşi avea să ajungă inginer (avea să moară destul de tânăr la Hunedoara 
unde ajunsese inginer şef şi director,) ceilalţi abia cu greu, abia spre sfârşitul liceului, au ajuns să 
descifreze secretul cheii de fa.

(continuare)



Pentru mine şi azi este încă este un mister.
Burtică fusese învăţător şi datorită voinţei a ajuns profesor. Era un om de treabă dar metodele lui 

pedagogice erau cam bizare ca de altfel şi cultura lui generală. Cel puţin de asta eram convinşi noi când îl 
auzeam că striga la câte unul dintre noi cam tămâie la solfegii şi care mai făcea şi băşcălie de burtica lui:

– Bă nenorociţilor, am să vă spun şi eu ca Catilina,
– „La oase la Chitila".
Ce legătură era între Catilina lui Cicero şi Chitila, nici astăzi nu pot să-mi dau seama.
Burtică era terorizat când se apropia 24 Ianuarie sau 10 Mai fiind mari manifestări la liceu unde participau în 

afară de elevii de la Lahovary şi seminariştii. Era o mare întrecere nu numai între noi elevii, ci şi între profesori 
şi dacă la recitarea poeziilor sau la interpretarea pieselor de teatru aveam parte noastră de succes, în 
ceeace priveşte corul, eram perdanţi de la început. Chiar dacă seminariştii aveau o scuză că asta le era 
meseria să cânte, de fapt una din condiţiile principale la examenul de admitere era să ai şi voce şi auz 
muzical, aveau şi un profesor de muzică, nu-mi mai aduc aminte cum se numea, care ţinea bine corul în 
mână. Ba era chiar zbir căci îi ştiau bieţii seminarişti de frică mai rău ca mine de Jitaru sau Mănescu la 
matematică.

Când apărea corul seminarului pe scenă, (abia coborâse corul liceului despre care împuţiţii de seminarişti 
spuneau-şi cam aveau dreptate pârliţii-că e"Corul Orbilor") se făcea o linişte mormântală. Prelungind cât mai 
mult această stare de tensiune (Era bun psiholog şmecherul) apărea din culise profesorul care era şi dirijor. 
În plus mai şi avea prestanţă"Popetele"cum îl poreclam noi, deşi nu era popă. (Nu ca Burtică al nostru care în 
afară de burtică mai era şi scund că deşi se urca pe podium abia îl puteau urmări cum dă din mâini să dirijeze 
numai cei din rândul întâi.

Şi ce e drept, se şi"vedea"că nu-l"vedeau".
Se urca pe podium, scotea diapazonul, îl punea la ureche, apoi dădea tonul şi corul cânta de răsuna sala. 

Era aşa de sever încât nu se sfia să părăsească podiumul şi să intre printre corişti şi să dea un ghiont unuia 
care cântase cu un bemol mai câş. Noi ne întrebam în sinea noastră dacă nu face şi"pe al dracului”, ceeace 
era poate adevărat căci nu prea puteam să credem că dintre 100 de corişti putea depista o singură voce care 
o luase razna

Însă Duci Pârvu spunea că se poate, cum se spunea şi de Cilibidache sau Karajan.
După serbare, mai ales de 1o Mai, indiferent în ce zi cădea, nu aveam cursuri, aşa că mergeam cu toţii la 

plimbare pe bulevard, după ce bineânţeles asistam la defilare. Pe bulevard, între Str. Traian şi capătul 
parcului era"bătaia peştelui”. Adică locul unde făceam du-te-vino, pe partea dreaptă a bulevardului fiind 
elevii iar pe partea stângă fetele.

Bineânţeles numai cele de la liceu, cele de la menaj nu că nu aveau acces, dar"îşi cunoşteau lungul 
nasului”, în sensul prost al cuvântului.

Si nu era chip ca să treacă un elev pe partea fetelor ca să nu mai vorbim de invers.
Dar şi la băieţi era o regulă care deşi nescrisă nu fusese încălcată niciodată
Să nu ne plimbăm împreună, deavalma, în aceiaşi direcţie.
Dacă elevii coborau dinspre Capelă spre parc, seminariştii urcau dinspre parc spre capelă.
De cele mai multe ori aranjam de aşa fel ca noi să aveam partea dinspre stradă, aşa că puteam să ne 

binoclăm mai bine la fete. Dacă aveam ciudă pe un seminarist mai bine făcut şi spre care ni se părea că se 
îndreptau privirile fetelor, când ajungeam unul în dreptul altuia, spuneam tare, să audă fetele şi să-l 
compromitem:

– Sărut mâna, Părinte!
La care împricinatul ne murmura printre dinţi, ca să nu audă fetele:
– Da cur, n-am?
Războiul nervilor oprindu-se aici în ce priveşte tachinările de pe stradă, dar continuând pe stadion la 

meciurile de fotbal, când seminariştii aveau ocazia, dacă nu să marcheze goluri, căci de obicei îi băteam de-i 
cotonogeam, să ne cotonogească ei.

Dar la propriu, spunând printre dinţi când puneau o piedică sau dădeau câte un şut.
– Asta e pentru"Sărut mâna"de duminica trecută, spre disperarea profesorilor de gimnastică care de geaba 

încercaseră se ne insufle etica jocului. Mai ales Trincă, profesorul nostru de gimnastică şi care de obicei şi 
arbitra meciurile, (prilej pentru a justifica seminariştii pierderea jocului că ne-a ţinut parte) care nefiind la 



curent cu răzbunările noastre, nu putea concepe cum de poţi da un şut unui adversar, când nici măcar nu ai 
mingea.

Abia după ani de zile, când deja eram realizaţi fiecare în direcţia alegerii noastre stând la o bere pe terasă şi 
venind nu ştiu cum vorba despre meciurile de footbal ale liceului şi explicându-i cum"devenea chestia"cu 
cotonogelile, a căzut o clipă pe gânduri, apoi a spus.

– Deci, căutaţi găina.
Dar căutatul găinilor mărginindu-la la atât, căci nefiind emanciparea moravurilor de azi, nu am auzit ca vre-

unul dintre noi ar fi avut aventuri sentimentale care să depăşească oftaturi în clar de lună sau ochiade pe sub 
şepci în timpul plimbărilor pe bulevard.

Exceptînd vizitele celor mai mari la"fetele"de la hotelul Regina Maria sau cel de deasupra fotografului 
Mihălcescu, cea mai cunoscută şi constantă fiind Carmen (nu zâmbiţi în colţul mustăţii fraţilor) sper că n-aţi 
uitat când mergeaţi la nemţoaică şi o întrebaţi.

– Ne fu... Tanti Kati? (Nemţoaica având nişte anişori) iar ea răspundea:
– Com şi nu... Com si nu...!
În orice caz era bine organizată din umbră protecţia sexuală a elevilor căci nu am auzit să se îmbolnăvit 

vreunul de boli venerice.
Îmi aduc aminte de directoratul lui Popa Rădoescu, dar care nu a durat mult căci era bătrân şi a ieşit la 

pensie.
Apoi al profesorului de matematică Ardeleanu, soţul Soficăi Ardeleanu profesoară tot de matematică, dar la 

liceul de fete (şi directoratul lui avea să fie scurt căci a fost mobilizat şi a murit pe front în primele zile de 
război.)

Apoi directoratul ceva mai lung al profesorului de istorie Guşetoiu. Durând mai mult, ne-a lăsat şi mai multe 
amintiri. Înainte de a depăna amintirile în legătură cu Guşetoiu, pentru că tot venise vorba de Sofica 
Ardeleanu, circula o poezie printre elevele de la liceul de fete, având şi ele podoabele lor care le terorizau.

În special directoarea.
Sica se numea! (atât ştiam noi). O bătrânică scundacă, blondă dar plină de energie.
Safta, fosta soţie a"Şefului"profesorul nostru de română, ea fiind de germană şi
Sofica.
Toate trei fiind una mai severă ca alta, încât fetele spuneau:
– Sica, Safta, şi Sofica
– Au băgat în fete frica.
Guşetoiu nu prin frică dirija liceul ci prin perseverenţă şi severitate, fiind înainte de toate un bun gospodar. 

De altfel un şi eminent profesor de istorie.
După ani de zile aveam să aflu că avea şi talent în versificaţie.
De obicei cam caustic, în primul rând cu el însuşi.
Parcă îl văd înalt, drept ca un ofiţer (de fapt şi fusese ofiţer, făcuse războiul din 1916 şi fusese şi prizonier) 

cu veşnicul baston în mână şi ţigarea de foi în gură.
Fiind prin clasa 7 (cârlani mari care nu prea mai eram duşi la biserică şi nu prea mai admiteam să fim călcaţi 

pe coadă) ne-am pomenit într-o recreaţie cu el întrând în clasă, cu trabucul în mână (fusese probabil atras de 
vacarmul făcut de noi) şi ne-a privit, trântindu-ne peste umăr:

– Aici e grajdul numărul 7? (Ceeace era cam adevărat, căci ne zbenguiam ca nişte cârlani.)
La care eu ţâfnos, dar cu o desăvârşită politeţă, i-am răspuns:
– Da domne director, grajdul numărul 7 ce cu onoare conduceţi!
La care el a rămas o clipă surprins, (îl lovisem sub centură, cum avea să-mi mărturisească peste câţiva ani) 

apoi a ieşit glonţ din clasă muşcând din trabuc şi înjurându-mă pe jumătate amuzat, căci i-a plăcut replica, 
dar şi înciudat că am avut ultimul cuvânt. Neştiind ce să facă, dacă să mă elimine pentru obrăznicie, s-a 
sfătuit cu Şefu, ca diriginte, iar Zamfirescu i-a spus:

– Ai avut ce ai căutat. Cine te-a pus să-i insulţi? Nu realizezi că nu mai sunt mucoşi să nu mişte în front? Şi 
apoi, nu-ţi dai seama că o să te faci de râs în consiliul profesoral? Doar ştii cât de mult sunt iubiţi directorii 
indiferent în ce oraş şi în ce liceu îşi trăiesc efemerul directorat.

Deşi aveam să stau mult de vorbă în anii ce au urmat cu Şeful, când eu însu-mi devenisem"Şef"(un şef cu 
multe ghilimele) niciodată nu mi-a povestit de acest episod.



Iarna (unde s-or fi dus iernile din anii de altădată când anotimpurile erau foarte bine delimitate, când 
inimosul Fundătureanu crease pe Capelă pârtie de bob şi de ski cu două trambuline, când îngheţa lacul din 
zăvoi timp de două luni iar Oltul îngheţa la maluri că se strângea ghiaţă în gheţării, pentru toată vara?

Cum liceul era încălzit cu lemne-încă nu fuseseră instalate calorifere-directorul liceului-Guşetoiu la 
momentul respectiv-cumpăra câteva vagoane de lemne căci era clădirea mare, multe săli. Apoi aducea 
două trei motoare de tăiat lemne (pentru a le termina repede, să nu deranjeze cursurile cu zgomotul 
motoarelor) iar Nicolae şi Ciovică, plus că mai angajau nişte muncitori, se chinuiau zile în şir să le bage în 
magazie. Guşetoiu, bun gospodar, practic şi cu iniţiativă, cât şi pentru a face economie de bani, a scos tot 
liceul la corvoadă (8oo de elevi, era ceva) urmând ca în decurs de două trei ore, să se termine treaba.

Normal aşa ar fi fost.
Numai că a făcut imprudenţa să nu stea printre noi. Ne-a lăsat pe mâna lui Piţurcă care şi el, de frig,-mai şi 

ninsese noaptea-şi-a făcut de lucru prin clase şi a zbughit-o Noi atât am aşteptat, am şi început lălăiala. 
Vorba aia, măcar să tragem chiulul o dimineaţă întreagă. Lucru care nu-i deranja de data asta nici pe 
profesori, având ocazia bă să corecteze extemporale, ba să-şi facă corespondenţa, ba să stea la taclale la o 
ţigare. (Nu se împământenise obiceiul cu cafelele ca azi). La modă era atunci cântecul:

– Iupai-dia dia-dia
– Iupai-dia dia daaaa...
Eu eram specialist în a face epigrame căci în fiecare recreaţiedupă o oră în care se întâmplase ceva 

deosebit puneam mâna pe cretă şi asterneam pe tablă o epigramă.
Nu vorbim de calitatea artistică a lor, deşi uneori izbuteam să amuz colegii, mai ales când era vorba de 

mine, ceeace s-a întâmplat după o oră de matematică.
Doamne, cum de m-a trecut clasa atâţia ani Mănescu?
Scoţându-mă la tablă şi dându-mi de rezolvat o problemă-dar ce problemă, că se umpluseră amîndouă 

tablele (aveam table culisante) cu fracţii, paranteze, supra, înmulţit cu paranteză, fracţie supra fracţie, închis 
paranteza, scăzut iar fracţie cu paranteza la puterea doua, ce mai.

Şi acum mă iau fiorii, deşi socoteala era simplă. Prin bifare şi tăiere ajungeai în doi timpi şi trei mişcări la 
rezultatul 1.

Numai că trebuia să ştii să te descurci.
Şi eu de unde?
Probabil că m-am uitat cu o mutră aşa de candidă la problemă, că Mănescu (la data când scriu aceste 

rânduri trăieşte, are 95 de ani) de unde era înalt cât bradul, s-a ridicat în picioare de părea şi mai înalt s-a uitat 
la mine de parcă a vrut să mă înghită, apoi cu profund dispreţ şi compătimire, mi-a spus:

– Ce stai bă ca capra la ceas în faţa unui radical?
– Nici n-am ce notă să-ţi dau.
– Nici 1 nu meriţi.
– Nici zero (câtă dreptate avea săracul)
– Du-te în bancă şi să ieşi singur data viitoare la tablă la ascultat.
Cum a plecat, am pus mâna pe cretă şi după ce am şters oroarea, am scris:
Atâta mi-a mai rămas.
Să stau ca capra la ceas
în faţa unui radical.
Iar Mănescu, ca un cal
să îmi tot trântească-nas,
C-atâta mi-a mai rămas.
Eu am pus punct şi aşteptam cu spatele la clasă să savurez plăcerea hohotelor de râs. Eram foarte mirat că 

opera mea nu stârneşte ca de obicei hazul, ba dimpotrivă că s-a aşternut o linişte mormântală. Intrigat, m-am 
întors să văd ce se întâmplă şi spre stupefacţia mea, toţi colegii stăteau în picioare cu ochii cât sarmaua 
urmărind pe Mănescu care în spatele meu citea foarte atent creaţia mea literară, căci se întorsese că-şi 
uitase pălăria cu care ocazie m-a văzut în plină creaţie:

– Ia uită-te bă, domnul candidat la secţia ştiinţifică face poezele. D-aia habar n-are de o ecuaţie.

(continuare)



Tata numără sacii din fiecare căruţă, scoate banii, îi dă tătarului care îi numără, dă mâna cu tata. 
Şi plecăm, în convoi de zece căruţe, încărcate fiecare cu câte zece saci de fasole a câte o sută kg 

fiecare. În prima căruţă era Alec aşezat deasupra sacilor şi având lângă el două perechi de gâşte 
legate de picior şi bineînţeles tătarul care mâna caii. În a doua căruţă eram eu cu tătarul care mâna 
caii şi două perechi de gâşte. La mijlocul convoiului era Constantin tot cu două perechi de gâşte iar în 
ultima căruţă era tata cu tătarul. Cele douăsprezece gâşte ne fuseseră date de tătarii care ne-au 
vândut fasolea şi reprezentau comisionul. Întoarcerea ne-a luat mai mult timp decât drumul de la 
plecarea de acasă. Căruţele fiind grele mergeam mai încet. Caii şi ei oboseau. Pentru că se 
întunecase, ne era frică să nu ne întâlnim cu vreun camion rusesc care ar putea să ne fure din saci. 
Am avut noroc să nu fie aşa. Am ajuns foarte târziu şi până am descărcat sacii la Frangopol, se făcuse 
ora trei dimineaţa. Gâştele împreună cu doi saci de fasole au luat direcţia casei noastre cu Alec şi cu 
mine. Tata a venit şi el mai târziu cu Constantin. 

Toţi eram obosiţi. Bietul tata era cel mai obosit. Noi, băieţii, am dezlegat gâştele şi le-am pus într-un 
coteţ mare pe care-l aveam în curte. Noi, băieţii, am putut dormi câteva ore, dar tata nu. Deja se 
luminase afară şi pe cât era tata de obosit, pe atât era de bucuros că afacerea asta a fost reuşită şi cu 
un beneficiu mare, douăsprezece gâşte, doi saci – două sute kg fasole, comisionul de la Frangopol, 
plus ce i-a rămas de la costul fasolei, adică în loc să plătească o mie de lei pe kg aşa cum îi plătise 
Frangopol, a plătit numai nouă sute cincizeci de lei. Frangopol mulţumit, tătarii mulţumiţi şi tata 
mulţumit. Acum aveam fasole în casă pentru mult timp.

 

Moartea tatei 
La Constanţa s-a stabilit un birou al Misiunii Militare Americane. Sora noastră, Hariclea, era şefa 

personalului român angajat la această Misiune Americană. Şeful militar american era un locotenent. 
Era ajutat de doi sergenţi, dintre care unul era şoferul misiunii. Lucrurile pentru noi au început să 
meargă bine. Hariclea ne ajuta foarte mult. Când veneau vase americane ne aducea de pe vapoare 
făină, zahăr, ceai, cafea etc. Noi nu puteam să ne plângem, însă nu toată lumea avea ce aveam noi. 
Lipsurile continuau. Abia în primăvara lui 1946 au fost reintroduse cartelele. Acum populaţia era 
asigurată de cele două sute cincizeci de grame de pâine, însă chiar cu cartela trebuia să te prezinţi 
devreme la brutărie, căci riscai să se termine pâinea 

Eu am început să lucrez la o librărie în timp ce Hariclea a trebuit să părăsească ţara fără să ştie 
Securitatea, care îşi intrase în atribuţii1 odată cu invazia ruşilor. Locotenentul american primise 
informaţii tot de la unul din Securitate care lucra pentru americani, că vor s-o aresteze pe Hariclea 
pentru spionaj. Tot acest informator care ştia puţină engleză era însărcinat de superiorii lui de la 
Securitate să urmărească şi să raporteze orice mişcare suspectă care se petrece la Misiunea Militară 
Americană. Când Hariclea a venit acasă pentru ultima dată, n-a mai dormit, a împachetat, ne-a 
îmbrăţişat pe toţi şi s-a urcat într-o maşină care o aştepta. A plecat spre Bucureşti unde s-a îmbarcat 
pe un avion militar american. 

Noi, cei rămaşi acasă, am fost treziţi pe la orele şase dimineaţa de nişte bătăi în poartă. Tata s-a dus 
să vadă ce este. Erau doi bărbaţi care îi spun tatei că vor să vorbească cu domnişoara Hariclea Sarry. 
Tata le răspunde că nu a venit acasă încă, dar că o aşteptăm să vină în orice moment. După ce au 
plecat cei doi indivizi, tata ne-a spus la toţi să nu spunem la nimeni că Hariclea a plecat în acea noapte 



cu bagajul. Încercam să câştigăm timp, să facem în aşa fel, încât Hariclea să nu fie interceptată în drum spre 
Bucureşti. Din oră în oră veneau cei doi indivizi şi ne întrebau dacă s-a întors. La capătul străzii, în sus şi în 
jos, erau alţi indivizi care o aşteptau pe sora mea. De fiecare dată când veneau aceşti indivizi, tata se arăta şi 
el îngrijorat, ca şi cum nu ar fi ştiut de ce întârzia atât de mult Hariclea. Trecuse toată ziua şi Hariclea tot nu 
venise acasă. Pentru tata şi pentru noi era semn bun când indivizii veneau şi întrebau de ea. Însemna că nu 
ştiau că sora noastră plecase cu o noapte înainte. Când cei doi au venit ultima dată, tata le-a spus că poate 
să fie pe unul dintre vapoarele americane aflate în port. Cei doi au plecat repede şi se pare că s-au dus în port 
sperând că o vor găsi. Două zile mai târziu, primeam o telegramă din Londra, Anglia. – Am ajuns cu bine, 
Hariclea. Pentru toţi a fost un moment de uşurare, în special pentru tata şi mama. 

În toamna acelui an, tata nu se simţea bine. Într-o dimineaţă când s-a sculat, a vărsat o cantitate enormă de 
sânge. Deşi trebuia să meargă în luna decembrie la Bucureşti să vadă un medic specialist, ne-am hotărât să 
mergem acum. Eu m-am dus să aduc o trăsură, ca Alec să-l ducă pe tata la gară. Pe vremea aceea în 
Constanţa nu erau decât două taxiuri, staţionate la gară. Până să mergem la gară să luăm un taxi trecea mult 
timp. De aceea am luat o trăsură pe care am găsit-o foarte repede şi Alec cu tata au plecat spre gară de unde 
au luat trenul spre Bucureşti. 

Eram la librărie când a sunat telefonul. Era Alec, care ne suna din gara Feteşti unde se oprise trenul. Aici în 
gară tata a vomitat mult sânge şi a murit în braţele lui. Alec avusese o inspiraţie să-mi ceară numărul de 
telefon de la librăria unde lucram. Era singurul mijloc de comunicare urgentă. Pe vremea aceea nu oricine 
avea telefon în casă şi nici toate firmele. Alt mijloc de a ne anunţa vestea ar fi fost pentru Alec să ne trimită o 
telegramă, dar asta ar fi durat cel puţin douăzeci şi patru de ore. 

Nu ştiam cum să-i dau vestea mamei. Imediat m-am dus acasă. Când m-a văzut mama, m-a întrebat de ce 
vin acasă aşa devreme. Am încercat să inventez ceva, dar am început să plâng, ca după câteva minute să-i 
spun că Alec m-a sunat şi mi-a spus că tata a murit. Tristeţe mare în toată casa. Stabilisem cu Alec să 
mergem toţi în comuna Mihai Viteazu de unde era o mătuşă a noastră, soţia unchiului Socrate, frate cu tata. A 
trebuit să-l înmormântăm aici pe tata, căci nu putea fi transportat înapoi la Constanţa, ca să-l înmormântăm 
în cavoul familiei, deoarece murise în alt judeţ. Putea fi transportat numai într-un sicriu de cupru, afară de 
formalităţile care se impuneau şi care luau timp mult. 

A doua zi am plecat cu toţii şi am luat trenul spre Feteşti unde eram aşteptaţi de trei căruţe. Ne-am suit cu 
toţii şi într-o oră am ajuns în satul mătuşii. Aici ne aşteptau unchiul Socrate şi unchiul Cociu, fraţii tatălui 
nostru. Unchiul Cociu fusese directorul şi proprietarul ziarului Dobrogea jună din Constanţa, din 1904 până 
1944, când au intrat ruşii în ţară. Imediat după ce i-au închis tipografia pentru că nu a vrut să colaboreze cu 
comuniştii, a fost arestat şi ţinut în lagăr la Caracal, fără să fie judecat. După o detenţie de peste un an în lagăr 
a fost eliberat, însă s-a aflat sub urmărire tot timpul. Aici în satul unde urma să fie înmormântat tata, unchiul 
Cociu era la adăpost, fiindcă Securitatea nu ştia de el. 

Nu am plâns în viaţa mea cât am plâns pierderea tatei. Cu toţii am simţit lipsa lui. În anul 1934, după ce 
lucrase şase ani la uzina electrică din Constanţa, s-a îmbarcat pe un vas comercial care făcea ruta unor 
porturi din Spania, aflată în plină revoluţie, şi a altor porturi. În 1938, când a venit acasă, tot din Europa, n-a 
venit cu vaporul. L-a lăsat în fundul apei în portul Alicante din Spania, scufundat de bombele lansate de 
avioane. Doar tata şi alţi doi marinari au scăpat atunci cu viaţă. Ceilalţi s-au dus cu vaporul la fund. N-am 
plâns atât de mult nici atunci când auzisem că vaporul pe care era îmbarcat a fost bombardat şi scufundat. 
Aveam speranţa cu toţii că îl vom vedea. Dar nu acum. A murit la 27 noiembrie 1946. Avea numai 64 de ani. 

Întotdeauna făcuse sacrificii pentru noi. Dar dacă tata trăia, nu ar fi stat mult între noi, căci regimul comunist 
care se instalase în România l-ar fi băgat în închisoare. Tata era o persoană care, chiar dacă nu exprima prin 
vorbe ce voia să spună, din privirea lui înţelegeai exact ce gândeşte. Şi îi ura teribil pe bolşevici ca şi, în 
special, pe cei parveniţi şi cocoţaţi la putere în oraşul nostru şi în conducerea ţării. 

Nu mult după ce a murit tata, mă pomenesc cu patru gealaţi la librărie. Mi-au spus că trebuie să merg cu ei 
la biroul unchiului Cociu, aflat deasupra tipografiei, birou care era sigilat de când intraseră ruşii în ţară în 
1944. Voiau să fiu prezent la o percheziţie care urma să aibă loc. Ajunşi aici, ne mai aşteptau încă opt gealaţi. 
Aceştia rup sigiliul, taie lacătul, sparg uşa şi intrăm înăuntru. Permanent lângă mine şi dând ordine celorlalţi 
unde să caute, era un evreu care pentru o perioadă scurtă lucrase la ziarul unchiului meu. Acum era 
directorul ziarului Cuget liber din Constanţa, ziar condus şi susţinut de Partidul Comunist. Îşi schimbase 
numele din Draschy în Alecu Doinaru. Aici, la percheziţie, nu a găsit ce spera el, însă a găsit bustul de bronz 
al unchiului meu, pe care l-a luat împreună cu o ladă de carton plină de hârtii şi documente. Bustul era foarte 
greu, încât şase gealaţi abia au reuşit să-l care jos pe scări. Mie mi-a înmânat un plic mare pe care scria: 



(continuare în numărul următor)

„Scrisori familiale”. Nu-l interesau 
aceste scrisori. Căutau ceva să-l 
compromită pe unchiul meu ca să-l 
bage la închisoare. Au plecat şi au 
lăsat în urma lor o mare dezordine 
şi distrugere, birourile, scaunele, 
rafturile pline de cărţi rupte şi 
împrăştiate pe jos. Ca să aflu 
câteva zile mai târziu că întreaga 
clădire şi toate celelalte corpuri de 
case aparţinând unchiului meu au 
fost confiscate de Part idul 
Comunist. 

Din când în când mergeam la cei 
doi băieţi al căror tată era 
proprietarul fabricii de cărămidă. 
Le-au fost luate de comunişti, cu 
t e r m i n o l o g i a  l o r,  a u  f o s t  
„naţionalizate”, nu însă şi fabrica 
lor cea mică, unde, de când 
veniseră comuniştii la putere, 
proprietarul nu mai angajase alt 

personal, ca să nu fie acuzat că exploatează clasa muncitoare. Cu acest pretext le fuseseră luate, în fond, 
celelalte fabrici. Aşa încât acum băieţii lucrau împreună cu tatăl lor, făcând faţă unei producţii reduse la un 
sfert faţă de cea dinainte. În timpul uneia dintre vizitele mele la ei, prietenii mei mi-au sugerat că aş putea, 
dacă aş vrea, să lucrez cu ei, iar cât priveşte posibilitatea să aibă probleme cu cei de la putere, oricând 
puteam spune că mă aflu în vizită la ei, sau chiar că sunt un văr de-al lor. Am acceptat, mai ales că îmi vorbea 
de o sumă de trei ori mai mare decât ce câştigam eu la librărie. Mama nu s-a împotrivit, aşa că mi-am luat 
nişte haine şi m-am dus la cărămidărie. Dimineaţa ne sculam foarte devreme şi fiind odihniţi, puteam lucra 

mai bine. La ora prânzului, în schimb, stăteam mai mult pentru că era 
mai cald. Tot acolo şi dormeam, numai sâmbăta seara mergeam 
acasă. 

Îi povesteam mamei, surorilor Chrisanti, Ema şi fraţilor mei, Alec şi 
Constantin ce mai rămăsese din ferma unde locuisem doi ani. Cum am 
spus şi mai devreme, ferma se afla foarte aproape de fabrica de 
cărămidă unde mă jucasem cândva cu cei doi băieţi ai proprietarului, la 
numai zece minute de mers pe jos. Am ajuns într-o zi pe locul unde 
cândva fuseseră clădiri, cu grajduri, magazii, adăposturi pentru porci 
cu boxe, coteţe pentru păsări, construite de cărămidă. Nimic nu mai 
rămăsese în picioare. Până şi cărămizile cu care era căptuşită fântâna 
de doi metri diametru, din care scoteam apa cu pompa, fuseseră 
distruse. Îmi spun prietenii mei că atunci când au venit ruşii la fermă, au 
început prin a lua uşile şi ferestrele, apoi au dărâmat clădirile şi au 
încărcat în camioane cărămida pe care o vindeau cu mare uşurinţă 
localnicilor. Războiul se terminase şi materialele de construcţie aveau 
mare căutare, aşa că ruşii furau, vindeau şi cu banii câştigaţi îşi 
cumpărau băutură. 

Am lucrat toată toamna la cărămidărie La început mi-a fost puţin 
greu, însă cu timpul am început să mă obişnuiesc. Lucram cu aceşti 
fraţi pe care îi cunoşteam şi îmi erau prieteni. Făceam glume, râdeam, 
vorbeam, timpul trecea repede şi nici oboseală nu simţeam. Numai 
când mergeam la culcare ştiam că sunt obosit şi adormeam imediat.



Cap. 7

Sacerdoţii zamolxieni moderni

Periplul meu spiritual în România se apropie de sfârşit. Cu o seară înainte, de lansarea cărţii mele 
Iubire în India şi Mesagerii iubirii la Bucureşti, de către Editura IRECSON, îl sun pe Florin. De-a lungul 
verii, din când în când, mai vorbisem cu el pentru a-l ţine la curent cu activităţile mele. 

Am nevoie acum de părerile lui. Are mai multă experienţă decât mine în a şti modul în care sufletul lui 
Deceneu influenţează oamenii. Mi-a putut da, în cele 3 luni şi jumătate de peregrinări prin ţară, sfaturi 
utile. Vreau să-l consult acum asupra imaginilor de ansamblu şi de perspectivă, ca un bilanţ al şederii 
mele în România. 

De data aceasta discuţia noastră telefonică este lungă. Îi fac mai întâi un rezumat al periplului meu 
pentru a-i aminti de momentele cheie: Congresul al X-lea de dacologie, Festivalul Cetăţilor Dacice de 
la Cricău, judeţul Alba, excursia la Sarmisegetuza în ziua de Sânziene, vizita la Peştera lui Zamolxe 
din Polovragi, prima tabără Zamolxis 2009, Festivalul Zilelor Romane Zalău 2009, excursia personală 
de 10 zile în Munţii Bucegi, prima excursie la portul antic Tomis din Constanţa, călătoria în Moldova la 
Cetatea Neamţului, a doua tabără Zamolxis 2009 în Munţii Bucegi, a doua excursie la portul antic 
Tomis din Constanţa. Florin mă ascultă cu atenţie. Din când în când mă întrerupe pentru a-i da lămuriri 
suplimentare. Îşi exprimă părerea:

- Este evident că direcţia sacralizării părţii feminine este latura cea mai dinamică a emergenţei 
zamolxianismului modern. Cred că a fost deschisă cu succes. Noi am mai discutat despre importanţa 
ei în cursul lunii iunie împreună cu profesorul Bârnea. Faptul că ai răspândit spiritul Marelui Preot 
Deceneu printre femei şi fete este esenţial. Comportamentul lor natural, de protectoare ale vieţii, 
revelă faptul că au asimilat ceva specific sacerdotal din acest spirit care se manifestă acum în fiecare 
dintre zânele moderne despre care mi-ai vorbit. Practic s-a produs acea rezonanţă cu sufletele lor 
gazdă. Influenţa spiritului Marelui Preot Deceneu a făcut să se amplifice calităţile deja existente în 
acele suflete. Aceasta le-a proiectat pe beneficiare pe culmi spirituale pe care nu bănuiau că le vor 
atinge vreodată. Precum mi-ai spus, ele simt încă starea de plutire într-o beatitudine spirituală fără 
limite. 

- Cât timp ar putea dura această stare înălţătoare? Percepţiile sufleteşti omeneşti sunt tranzitorii!
- Depinde de cum înţelege fiecare dintre zâne rolul pe care îl are de jucat de acum încolo în viaţă. Ele 

au primit filoane de conştiinţă divină. Dar mai ales contează faptul cum îşi vor întreţine această stare. 
Le-ai spus că şi-o pot menţine cu ajutorul practicii focului sacru şi prin întâlniri dese între ele? Focul 
sacru va amplifica acea scânteie pe care ele o au deja din spiritul lui Deceneu. Iar întâlnirile frecvente 
între zâne le vor permite să întreţină acest spirit şi să se inspire reciproc. Ele vor observa că astfel de 
adunări le tonifică nu numai spiritual, dar şi emoţional şi fizic. 

- Am menţionat câte ceva cu anumite ocazii, dar nu am discutat subiectul cu fiecare zână în parte. 
Totul a decurs atât de repede, am fost şi eu luat de val prin marile forţe spirituale declanşate. 

- Fără lămurirea acestor lucruri, ele vor pierde treptat din spiritul primit şi vor reveni astfel la starea 
profană. Trebuie să acţionezi ca să previi acest lucru. 

(continuare din numărul anterior)



- Voi scrie cât se poate de repede continuarea la Pe calea lui Zamolxe – Trezirea străbunilor. În ea voi 
preciza cu claritate aceste idei. Sunt acum, ca scriitor, într-o bună perioadă creatoare. 

- Aşa este cel mai bine. 
- Cum crezi că vor evolua în viaţa lor personală zânele moderne? Deşi au roluri sacerdotale, sunt şi ele 

fiinţe omeneşti în carne şi oase. 
- Sacralizarea lor nu le elimină caracteristicile umane. Zânele de astăzi relaţionează cu oamenii aşa cum 

ne-a făcut Dumnezeu să ne manifestăm uman. Deci se pot căsători, pot avea copii, trăiesc şi mor ca fiinţe 
omeneşti. Dar, dacă menţin spiritul cu care au fost încărcate, vor avea acel ceva specific, întreaga lor viaţă. 
Astfel de făpturi elevate sunt omenirea de mâine. 

- Ce se va întâmpla de acum încolo cu spiritul Marelui Preot Deceneu? întreb. A aparţinut unui mare 
patriarh zamolxian. 

- Este un spirit inepuizabil al luminii. Va fi prezent în sacerdoţii zamolxieni moderni, deceneii care, având rol 
sacerdotal, se conectează la tradiţia străbunilor noştri. Zamolxianismul modern nu este o spiritualitate 
centralizată instituţional, cum se întâmplă la unele religii bazate pe un sistem de dominaţie patriarhală. 
Existenţa unui patriarh zamolxian nu are astăzi nici un sens, deşi în timpurile vechi el a existat în poziţia 
sacerdotală de frunte. Credinciosul zamolxian va avea destul discernământ ca să relaţioneze cu zeul 
Dumnezeu şi Zamolxe la nivel personal fără intermediarii care de-a lungul istoriei au creat instituţii religioase 
exploatatoare. Clerul zamolxian va fi plătit prin donaţie, astfel îşi acoperă cheltuielile pe care le fac pentru 
oficieri la vetre, altare, temple, sanctuare, sau la orice activităţi care necesită prezenţa lor. În acest fel se 
crează sub ochiii noştri o structură sacerdotală a timpurilor moderne, a mileniului al treilea. Noi românii 
suntem foarte avansaţi în această direcţie. Avem spiritualitatea străbunilor încă vie, pe când alte popoare, 
mai cu seamă din Europa, vor trebui să o ia de la capăt. Religiile patriarhale, primitive doctrinar, sunt în 
agonie. Zamolxianismul de astăzi este un crez modern în ton cu gândirea ştiinţifică şi paradigma fizicii 
cuantice. Participarea conştientă a omului la actul creator, care mai înainte era atribuit doar puterii lui 
Dumnezeu, îi conferă o poziţie de existenţă sacră. Zânele moderne sunt parte din această paradigmă. 

- Ce pot face zânele cu spiritul Marelui Preot Deceneu? continui să-l chestionez pe Florin. Îl au acum alături 
de sufletul propriu. 

- Zânele au un potenţial deosebit. Pot înfăptui ritualuri de trecere şi iniţiere, precum sunt cele la naştere, 
botez, maturitate, iubire şi moarte. În acest sens zânele pot conduce ritualuri de trecere la scurt timp după 
naşterea pruncilor. Pot face botezuri, mă refer aici la botezul pământului, botezul apei, botezul focului, 
botezul aerului sau botezul spaţiului, adică al locului unde trăieşte copilul respectiv. Pot marca din punct de 
vedere al sacrului momentele importante din viaţă pentru cei tineri, precum sunt pubertatea şi adolescenţa. 
De asemenea pot oficia legături de iubire între oameni şi iniţieri de multe alte feluri pentru tineri şi adulţi. Pot 
oficia trecerea la Zamolxe a credinciosului zamolxian conducând ritualul rugului nemuririi dacice. Tot zânele 
pot pune bazele, consacra şi oficia la aşezămintele sacre zamolxiene ca vetre, altare, temple şi sanctuare. 
Pot binecuvânta casele, grădinile, ogoarele şi orice locuri şi lucruri. Pot face multe alte activităţi care au loc în 
prezenţa focului sacru. Binecuvântările date de ele au putere. În viitor statutul lor sacerdotal va trebui arătat 
cu claritate. Toate aceste practici sunt prezente, într-o formă sau alta, în cultura populară a neamului 
românesc. 

- Am observat de curând că zânele au şi ele predilecţie unele faţă de altele. Poate elementul din natură, sau 
principiul respectiv care le domină existenţa, să influenţeze raporturile între zânele moderne?

- Da. Între zâne se petrec lucruri ca şi în viaţă, sau în natură. Dacă Zâna Iubirii, Zâna Lunii sau Zâna 
Armoniei pot relaţiona bine cu orice altă zână, nu acelaşi lucru se întâmplă de exemplu cu Zâna Vântului care 
în raport cu Zâna Ploilor generează furtună. Armonie se întâlneşte în tangenţele Zâna Pădurii cu Zâna 
Florilor, Zâna Pământului, Zâna Ploilor şi Zâna Apelor de pildă. Zâna Fluturilor este în armonie cu Zâna 
Florilor, dar nu cu Zâna Ploilor. Zâna Vântului este în armonie cu Zâna Muzicii, ducând departe armonia 
sunetului. Raporturile dintre zâne pot fi de armonie, neutre, sau de disonanţă. Există o logică a interacţiei 
zânelor între ele. Dacă observi cu atenţie faptele ce au urmat după consacrarea primelor zâne zamolxiene 
moderne această logică iese la iveală. 

- Am făcut mici constatări, dar acuma înţeleg că zânele vor urma şi ele o evoluţie care le pune în grade 
diferite de armonie cu celelalte zâne în funcţie de ceea ce reprezintă fiecare. Acest subiect a fost discutat de 
milenii în spiritualităţile greacă veche, latină, chineză, hindusă şi multe altele. Să lăsăm zânele să se 
manifeste în naturaleţea chintesenţei lor spirituale şi să-şi descopere astfel singure valenţele. Dar fireşte că 
aceste idei nu trebuie să descurajeze raporturile umane dintre femeile şi fetele care ca zâne moderne îşi 



manifestă optimul în domeniul propriu. În schimb colaborarea mai strânsă şi de lungă durată între zâne 
necesită o evaluare a gradului armoniei dintre spiritele care se manifestă în ele. 

- Este corect, îmi replică Florin. Prin urmare proiectele comune pe care zânele şi le propun trebuie să ţină 
seama de astfel de idei. 

- Să încercăm acum să prezentăm şi idei vizionare cu privire la neamul nostru. Cum vezi o renaştere a 
poporului român pe bazele unei sacralităţi autohtone? Deocamdată avem activat mai mult elementul 
feminin, dar fireşte că la momentul potrivit şi cel masculin se va manifesta mai viguros. Profesorul Bârnea îşi 
propusese un astfel de proiect printre călugării şi preoţii creştin-ortodocşi. 

- A lăsat o perspectivă vizionară asupra acestei teme. Află că profesorul Bârnea a plecat la Zamolxe. 
- !? Cuuum? Când?
- Pe 9 septembrie. M-a chemat la el cu câteva zile înainte. Îşi simţea sfârşitul trupului aproape. Mi-a dat 

instucţiuni cum să fie înmormântat. Am urmat întocmai ceea ce a dorit. L-am îngropat la munte, fără cruce, 
într-o poieniţă lângă un brad. L-am pus direct în pământ, înfăşat în cearşafuri. Au asistat câţiva ciobani, unul 
a cântat o doină din fluier pe mormântul lui. Apoi am aprins rugul nemuririi dacice pe locul acela şi ne-am 
închinat lui Zamolxe. 

- Sufletul lui a rămas în Carpaţi şi-l vom chema la timpul potrivit, îl încredinţez pe Florin. A părăsit această 
lume ca un adevărat dac. Drept, demn, făcând cinste neamului românesc şi strămoşilor noştri, lui Zamolxe şi 
zeului Dumnezeu. Cum îi vom păstra amintirea? întreb.

- În nici un caz prin pomeni şi ritualuri care nu folosesc celor morţi. Profesorul nu a dorit să păstrăm cultul 
trupului lui neînsufleţit sub nici o formă, adică prin cruce, pomeni, parastase şi gama de prejudecăţi şi 
exploatare a celor vii. Dar cu sufletul omului este altceva. 

- Deci nu i se poate identifica nici locul unde a fost îngropat. 
- Au rămas la suprafaţă doar urmele rugului nemuririi dacice. În timp vor dispare şi ele duse de vânt. 

Aceasta este partea trecătoare a existenţei terestre a omului. Sufletul lui în schimb este nemuritor. 
- A lăsat ceva scris pentru mine? întreb.
- Da. Tot ce a mai lucrat în ultimii ani. Îţi voi înmâna hârtiile când revii în România. Acum îţi pot spune doar 

câteva idei discutate cu profesorul Bârnea. Te vor surprinde!
- Te ascult. 
- Pe timpul activităţilor tale din vară eu l-am ţinut la curent în linii mari cu ceea ce ai făcut. A fost foarte 

impresionat de cele întreprinse de tine privind emergenţa zânelor moderne. Atât cele din Bucegi cât şi din 
Zalău. A ajuns la concluzia că bărbaţi cu rol sacerdotal pot fi iniţiaţi şi ei de către zâne. Desigur că rămân 
valabile ideile clarificate mai înainte de noi. În sensul că în timp un cler zamolxian se va desprinde şi din cel 
creştin-ortodox. Aşa cum ştim din vechime, clerul zamolxian a fost absorbit sincretic în noua religie venită pe 
pământul străbunilor noştri. 

- Ceea ce-mi spui este o noutate revoluţionară de idei. Deci nu mai este nevoie să aşteptăm clerul 
zamolxian modern să iasă la suprafaţă. 

- Avem zânele decenee care pot consacra pe cei de gen masculin ca sacerdoţi zamolxieni, deci decenei. 
Dar desigur că preoţii zamolxieni care vor ieşi în viitor din rândul clerului creştin-ortodox nu au nevoie de o 
aşa iniţiere pentru că ei o au deja de când au fost hirotonisiţi preoţi sau călugări. 

Rămân uimit de spusele lui Florin. Realizasem în minte un rol extins al zânelor, dar nu cu o aşa 
responsabilitate. Nu ştiu cum vor reacţiona ele când află importanta sarcină pe care o au. 

Florin continuă:
- Ceea ce mi-a spus profesorul Bârnea m-a surprins şi pe mine. Zicea că dacă zeul Dumnezeu este 

creatorul a totul, aceasta o face la nivel de umanitate cel mai mult prin elementul feminin, deşi El are 
cunoaşterea design-ului creaţiei. Mi-a dat şi un exemplu concludent cu referire la patriarhatul religios. Cu 
aceasta m-a convins. A amintit povestea lui Abraham. Ea stă la baza religiilor mozaică, iudeo-creştină şi 
mahomedană. Este vorba de a oferi jertfă de sânge lui Dumnezeu pentru a-l îmbuna. Practica sacrificiului 
sângeros este o aberaţie religioasă care a creat, de-a lungul timpului şi crează încă, multă vărsare de sânge 
în omenire. Adevăratul zeu Dumnezeu oferă iubire, iar o astfel de manifestare este mai apropiată de cea 
feminină decât de cea masculină. De aceea profesorul zicea că orice patriarhat religios ajunge în cele din 
urmă la violenţă de idei şi faptică, pe când genul feminin crează cu adevărat din iubire. 

- Este logic şi convingător, îi spun lui Florin. Voi continua să merg cu încredere pe susţinerea părţii feminine 
ca primi sacerdoţi zamolxieni ai zilelor noastre.

(continuare în numărul următor)





Loc de desfasurare a activitatilor: Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme 
Adresa : 5350, strada Lafond (intersectie cu strada Masson), Montréal, H1X 2X2
Informatii: 514 884-6530 ; 514 722-5462 sau reception@mavamontreal.ca  
Coordonator proiect: Otilia-Sorina Tunaru -  M.A.V.A.- La marche à l’amour, à la vie et à l’amitié 
514 884-6530 otilia.tunaru@mavamontreal.ca 

Junimea romana din Montréal -Scoala de limba si cultura romaneasca- 
Orarul cursurilor - Sesiunea de toamna 2010
Durata sesiunii : de sambata 11 septembrie pana sambata 11 decembrie (14 saptamani). Orarul 

cursurilor poate fi modificat in functie de sugestiile parintilor. Atentie, locurile sunt limitate!
Diverse domenii : cultura si civilizatie romaneasca, literatura romana si teatru, matematica, origami, 

dans, canto, initiere la muzica-instrumnete muzicale, informatica, engleza, franceza pentru nou-
veniti. La sfarsitul fiecarei sesiuni va fi prezentat un spectacol!

Datorita participarii cu succes la jocul-concurs international KANGOUROU DES 
MATHÉMATIQUES care a avut loc pe data de 28 martie 2010, va anuntam ca la solicitarea 
dumneavoastra vom continua seria de ateliere Gimnastica mintii. 

Acest gen de probleme distractiveajuta la dezvoltarea gandirii matematice, intr-o atmosfera 
relaxata si intr-o incadrare riguros organizata. In plus, continuam sa va oferim alte cursuri interesante 
si unice la Montréal. 

Pentrucursurile care sunt programate simultan,va rugam sa ne comunicati alegerea 
dumneavoastra.

9:30-10:15.30 cursuri programate simultan : 
Curs de franceza axat pe conversatie (60 min)
Grup de varsta : Pentru adultisi adolescenti, imigranti nou-veniti  care vor sa practice si sa-si 

amelioreze nivelul de limba franceza. 
Inscrieri in orice moment 
Comitet de intampinare a nou-venitilor : DANIEL TUFCEA si MIHAELA SERBAN

Curs de engleza axat pe conversatie, pentru copii (45 min)
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Un test de evaluare esteobligatoriu pentru orice elev nou inscris. 
Profesor : VICTORIA CIUDITU

Curs de engleza axat pe conversatie, pentru adulti (2 ore)
Grup de varsta : Pentru adulti care vor sa practice si sa-si amelioreze nivelul de limba engleza. 
Metoda eficienta, profesor cu o bogata experienta. Inscrieri in orice  moment. Un test de 

evaluare esteobligatoriu pentru orice elev nou inscris.
Profesor : TRAIAN GARDUS

10:30-11:30 Curs de matematica (60 min) 
Descriere : Sa depasim impreuna dificultatile la matematica pe care le intampinam la scoala! 

Pregatire pentru jocul concurs international Kangourou des mathématiques. Motto-ul nostru este:"Nu 
te impacienta daca ai dificultati la matematica, pot sa te asigur ca ale mele sunt si mai mari !" Albert  
Einstein (Premiul Nobel in fizica in 1921)

Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Profesori : ILDIKO PELCZER, NICOLETA NICULAE, VICTOR CALATORU, IOAN MANDRAS

11:30-12:00 Pauza (iesire in parcul Lafond sau jocuri la alegere, masa de pranz)

12:00-12:45 (45 min)  2 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs: 
1. Atelier de origami, initiere la geometrie(45 min)
Descriere : Arta de a plia hartia pentru a dezvolta dexteritatea, pentru a  invata rabdarea si 

pentru a stimula creativitatea. Initiere la geometrie. 

Şcoala românească
Junimea Română din Montreal

Cursuri oferite de profesori romani, pentru copii si adulti



Reprezentarea stilizata a diferitelor modele reale sau imaginare: flori, animale, obiecte decorative, 
etc. Teme diverse: gradinile si parcurile de animale, decoratii ecologice de Craciun. 

Grup de varsta : de la 7 la 107 ani, parintii si bunicii sunt bineveniti! 
Profesor : ILDIKO PELCZER

2. Curs de informatica
Grup de varsta : Deschis tuturor copiilor, parintii si bunicii sunt bineveniti! 
Nu este necesara nici o cunostinta prealabila de informatica.
Cerinte:
- Calculatorul portabil personal
- Cunoasterea limbii engleze constituie un atu 
Continutul cursului :
Initiere HTML (HyperText Markup Language) 
- design de pagini web 
- cum sa creez un site Internet
- securitatea pe Internet, cum sa ne protejam identitatea si alte informatii utile
- Facultativ : integrare cu facebook, myspace, etc... 
Profesori : ALEX GUZU si ALEXANDRU COSTEA

15 min Pauza 
13:00-13:45 (45 min) 2 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs:
Cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei). 
Curs in limba romana; acest curs este de asemeni oferit in limba franceza de la ora 14:00
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Descriere : Initiere in notiuni de istorie, arheologie, geografie, antropologie, traditii si folclor, etc. 

Proiectare de materiale video si discutii cu un subiect predeterminat. Un profesor cu o vasta 
experienta va anima discutiile plecand de la textele si materialele prezentate. Sunt prevazute cursuri 
speciale despre zonele folclorice din Romania si despre crestinizarea poporului roman. 

Obiectiv :Intelegerea unei realitati regionale (Romania in context modial) si a diversitatii societatii 
umane de-a lungul timpului. Notiuni de folclor si traditii romanesti. Dezvoltarea gustului pentru 
informare si cunoastere, deschiderea de noi orizonturi, incurajarea reflexiei, antrenarea copiilor si 
a tinerilor pe drumul explorarii intelectuale. Favorizarea dobandarii de cunostinte prin prezentarea 
de materiale educative si captivante. 

Profesor : COSMIN SOARE

Notiuni de folclor si traditii romanesti : ANUCA DRAGAN (folclorista si interpreta de muzica populara 
din zona Bistritei), OFELIA ARMASU (pictor de icoane), MARINA NEGRUTA (folclorista si interpreta 
de muzica populara din zona Moldovei)

Curs de initiere la muzica- Lectii de muzica folosind instrumente de percutie: xilofon, maracas, 
clopotei, tam-tam, etc. Interpretare de cantece romanesti din repertorii diverse (de Craciun, etc).

Grup de varsta : Incepand de la 5 ani. 
Oferim calitate, competenta, rezultate, curs modern si atractiv, metoda  interactiva. Scopul acestui 

proiect este de a pregati copii care sa participe la diferitele evenimente artistice de anvergura, dintre 
care amintim spectacolele anuale : Vine vacanta!, Sarbatoarea Copiilor din Montréal, Saptamana 
intalnirilor interculturale din Québec, Parada lui Mos Craciun, etc. 

Profesor : MIHAELA CORDUBAN

15 min Pauza

4 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs:

14:00-14:45 Cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei). 
CURS IN LIMBA FRANCEZA
Descriere : In urma solicitarilor, oferim acest curs in franceza, pentru a da  posibilitatea prietenilor 

nostri francofoni de a cunoaste cultura si specificul  romanesc. Cursul poate fi oferit la cerere si in 
engleza. 

Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Profesor : COSMIN SOARE



14:00-14:45 Sa descoperim textele din literatura romana prin intermediul  interpretarii teatrale, cu 
profesoara de limba si literatura romana CRISTINA  MARIN, actritele MAGDA VERNESCU si SILVIA 
BANCILA

Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
14:00-15:00 Curs de canto si prezenta scenica - Lectii de canto muzica usoara, canto muzica 

clasica si canto muzica populara pentru amatorii de muzica.
Descriere : Dezvoltarea capacitatilor vocale prin exercitii de  respiratie, dictie, intonatie. Modalităţi 

de interpretare, prezenta scenica si arta vocala. Suntem in cautare de tinere talente! 
Profesor :MARINA NEGRUTA
Interpreta Marina Negruta a cantat folclorul din Europa de Est alaturi de ansamblul Sergiu Popa la 

Places des Arts sau in numeroase festivaluri. In paralel, Marina Negruta a studiat muzica clasica, iar 
in prezent urmeaza cursuri de masterat in cadrul Universitatii de Muzica din Montréal. 

14h00-16h00 (2 ore) Curs de dans (folclor romanesc stilizat)
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar 
Ansamblul artistic de dansuri romanesti "SURASUL" (SOURIRE) dirijat de catre coregrafa OANA 

BARTHA a fost fondat ca urmare a cursurilor de dans organizate de  catre M.A.V.A. - La marche à 
l’amour, à la vie et à l'amitié incepand din anul 2009. Ansamblul Surasul a participat la diverse 
evenimente, precum festivalul EUROFEST si Sarbatoarea copiilor (Fête des enfants) in parcul Jean 
Drapeau sau la gala de acordare a premiilor Kangourou pentru matematica. Succesul acestei trupe 
de dans se datoreaza energiei sale incendiare care debordeaza pe scena, cat si pasiunii pentru dans. 
Video pe youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jDGL_f6LSlY 

14:00 Intalnire cu o personalitate (artist, politician, om de afaceri, scriitor, jurnalist, om de stiinta, 
etc). In cadrul scolii romanesti din Montréal organizam activitatea Intalnire cu o personalitate.  

www.youtube.com/user/MAVAMontreal
Urmariti comunicatele noastre ulterioare pentru mai multe detalii! 

Pentru mai multe informatii despre proiectele noastre, pentru a sponsoriza activitatile, pentru a 
deveni partener sau pentru a va implica, sunteti invitati sa ne contactati la telefon 514 884-6530 ; 514 
722-5462 sau al adresa reception@mavamontreal.caVorbim romana, franceza, engleza, spaniola, 
italiana si maghiara.

*Concursul CANGURUL se distinge prin viziunea sa de adevarata sarbatoare  internationala a 
matematicii, la care orice copil, indiferent de nivelul sau, se  poate pregati si prezenta. Atentie, locurile 
sunt limitate! Cursurile vor fi  supervizate de catre profesoara cu o vasta experienta in Romania si in 
Canada.

Concursul de matematica  distractiva Cangurul reuneste mai mult de 5 milioane de copii din lume, si 
ca  atare va invitam sa va implicati. Suntem in masura ca sa va oferim o metoda  eficienta, sute de 
jocuri matematice si materiale diverse, o apropiere ludica  care va stimula gandirea matematica a 
copiilor dvs, indiferent de nivelul lor de  pregatire. Iar cei mai buni vor fi recompensati cu medalii (de 
aur, argint sau  bronz), loturi de pregatire speciala si voiaje in Europa. Pentru mai multe  informatii, 
consultati : http://www.mathkang.org/ksf/index.asp

**ORIGAMI (arta plierii hartiei) stimuleaza creativitatea intr-un spirit ludic  si dezvolta aptitudinea de 
a confectiona din hartie diverse modele reale sau imaginare, plecand de la forme geometrice simple 
sau complexe. Executarea de  figurine origami reprezinta de asemeni o gimnastica a mintii, o privire 
jucausa  asupra figurilor in relief si o initiere in notiuni de geometrie. In Japonia,  exista numeroase 
cluburi de pensionari care exploreaza aceasta arta, un exemplu   bine cunoscut fiind Reteaua 
Seniorilor Sendai. 

***M.A.V.A.-La Marche à l’amour, à la vie et à l’amitié (Marsul iubirii, al  vietii si al prieteniei) este un 
organism cultural fara scop lucrativ  (non-profit), care are ca misiune crearea, difuzarea si 
promovarea evenimentelor ce pun in valoare activitati pluridisciplinare. Asociatia culturala M.A.V.A.  
sprijina artistii imigranti si artistii debutanti, ajutandu-i sa se afirme in  societatea multietnica 
montrealaise, quebecoise si canadiana, facilitand  colaborari si schimburi de experienta. Un obiectiv 
important este acela de a  inlatura starea de singuratate si de a crea, prin intermediul manifestarilor  
c u l t u r a l e ,  o  m a i  m a r e  d e s c h i d e r e  i n t r e  p e r s o a n e  d e  v a r s t e  d i f e r i t e .   
www.youtube.com/MAVAMontreal



Criteriile de punctaj pentru concursul

1. Activitate anticomunistã 20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist 20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice 20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste 10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în  Canada 10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate 10 puncte maxim

EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile 
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre. 
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu 

va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale. 
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã. 
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune 

candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele 
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate 
concludente şi pertinente.

Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de 
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,

 mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.

Data limitã de trimitere a propunerilor  1 februarie, 2011. 
Anunţarea rezultatelor : 1 martie 2011.

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.

Explicaţii referitoare la criteriile propuse:

1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din 
zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine 
seama de diferenţe.  În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii 
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste, 
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda 
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.

2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii  puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor 
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor 
eligibili.

3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara. 
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.

4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în 
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.

5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând 

diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni. 

Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã 
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie. 

8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care 
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru 
comportamentul lor demn. 

9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.

Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi 
punctaj.

Redacţia

Cinci si Cinci – să ne cinstim înaintaşii



Acest concurs, se va extinde şi în anul 
2011, anul în care ACSR va intra în cel de-al 

11-lea an de activitate.
Până în prezent avem următoarele 

propuneri
La categoria Români de vază dispăruţi:

Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte

Prof. Aurel Manolescu 
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum

Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu

Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu

Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei „Destine Literare”, 
puteţi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus taxele de 

expediere.

Trimiteţi un mail pe adresa Asociaţiei 
cu toate informaţiile dvs.

romwriters@yahoo.com sau
valiluca@yahoo.com

La cerere putem imprima orice numărLa cerere putem imprima orice număr

Redacţia revistei Destine Literare, 

urează domnului

Florentin Smaradache
prieten al revistei

fericire şi sănătate cu ocazia zilei de naştere

La categoria Români de vază în viaţă:
Farm. – publicist George Bălaşa

Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu – Matte

Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov

Victor Roşca
George Valentin Sarry

Feiu Mândru

Aşteptăm noi propuneri.
Redactia



(Reproducem textul din numãrul pe ianuarie al revistei Destine literare - 
editorialul “2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”)

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor 
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii 
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 
Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se pare cã ştia de 
cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la 
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei creator era. A scãpat 
de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât, 
avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale 
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã cu poetul 
George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru 
el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care 
gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o 
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa 
Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie şi cu mâna 
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la 
Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la toţi 
romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, – din Canada, din România şi de 
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui 
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe internet 
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculpturã în 
bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici 
români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura 
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !

Alexandru Cetãţeanu

NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA 
(tel. 450-373-8399).

Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.

Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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