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15 IANUARIE

Ziua de 15 ianuarie, a fost declarată ZI A
CULTURII NAŢIONALE. Iniţiativa a aparţinut
Academiei Române, mai exact Secţiei de
Filologie şi Literatură, preşedinte acad. Eugen
Simion, şi a fost transformată în lege de
Parlamentul României. Nu putea fi aleasă o dată
mai potrivită ca zi naţională a culturii decât ziua
de naştere a marelui poet Mihai Eminescu şi
salutăm această decizie.
Prin legea privind organizarea şi
funcţionarea sa şi prin Statutul său, Academia
Romană este definită
drept “cel mai înalt for
naţional de consacrare
ştiinţifică şi culturală al
ţării”. Printre principalele misiuni ale
Academiei Române se
numără „cultivarea şi
promovarea ştiinţei şi
culturii naţionale şi
universale, cultivarea şi
promovarea limbii şi
literaturii române şi a
istoriei naţionale,
stimularea şi promovarea, în ştiinţă şi cultură,
a creaţiilor de mare
valoare...” (Art. 6 din
Statut). Încă de la
înfiinţarea sa, în urmă
cu aproape 145 ani, Academia Română a fost
credincioasă acestei misiuni şi vom asculta
astăzi expuneri care demonstrează rolul jucat
de Academia Română, prin membrii săi şi
institutele sale de cercetări în cultura României,
adică în ştiinţe, literatură şi arte. Mai mult decât
atât, ne vom aminti de contribuţia oamenilor de
cultură şi ştiinţă români, din academie şi din

afara ei, la cultura şi ştiinţa universală.
Considerăm că este important ca o dată pe
an, în ziua culturii naţionale, să ne concentrăm
toată atenţia asupra acestui subiect, să cântărim
trecutul, să evaluăm prezentul şi să gândim
viitorul culturii româneşti.
Fără îndoială, grija pentru cultură nu se
reduce la o singură zi din an, ea trebuie să fie
permanentă, să stea alături de celelalte
preocupări pentru calitatea vieţii oamenilor,
sănătate, educaţie, trai decent, dacă se poate bunăstare.
Într-o lume în care
culturile naţionale sunt
supuse presiunilor
globalizării, fiecare
naţiune se străduieşte
să-şi menţină identitatea prin păstrarea
culturii sale, cu care
contribuie la bogăţia şi
diversitatea culturii
universale. Credem că,
prin activitatea sa,
Academia trebuie să fie
garantul menţinerii şi
promovării culturii
naţionale.
Astăzi este prima
dată când se sărbătoreşte ZIUA CULTURII
NAŢIONALE în România. Este un început care
sperăm să devină o tradiţie, şi în fiecare an să fie
mai bogat în manifestări, iniţiative, activităţi de
calitate, care să aducă în atenţia publică nevoia
de cultură, să contribuie la recunoaşterea celor
merituoşi şi să stimuleze creaţia în toate
domeniile.

Ziua
culturii
naţionale

IONEL HAIDUC (ROMÂNIA)

ZIUA CULTURII NAŢIONALE
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UN CANADIAN
ÎN CHINA

Cine călătoreşte departe,
află multe! Iar cine călătoreşte în
China, află şi mai multe! Sau
după deviza ziarului Global
Times care apare la Beijing Discover China, discover the
world!
Mă aflu pentru a patra oară
pe “planeta” China - ultima dată
am fost aici acum 8 luni,
penultima dată la Olimpiadă şi
prima dată în anul 2000!
Am luat de la ambasada
chineză din Ottawa viza cu intrări
multiple (contra 250 de dolari
canadieni), dar, din păcate, nu se
poate lua astfel de viză decât pe
timp de un an - deci trebuie să
mai revin pe aici curând. Nu îmi
pare rău - am o familie prin alianţă
numeroasă, multe rude,
răspândite în două provincii Beijing (oraş cu statut de
provincie) şi Yunnan, aflate la
aprox. 3200 de km distanţă, dacă
mergi cu trenul. Ca timp, nu ai
nevoie decât de două zile şi două
nopţi să ajungi la destinaţie. În
călătoria precedentă la renumitul
“orăşel” Kunming - ”oraşul
primăverii veşnice” (are numai 6
milioane de suflete! şi se află la
1900 de metri altitudine!) am
preferat totuşi să iau avionul.
Am ajuns în Beijing pe 26
ianuarie, cu 8 zile înainte de
“Săptămâna de aur” (Golden
Week) în care are loc “Festivalul
primăverii” (Spring Festival), în
realitate sărbătoarea Anului Nou
chinezesc. A început în noaptea
de 2 spre 3 februarie şi ţine doua
săptămâni - dar numai prima
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săptămâna este de vacanţă
generală oficială. Se intră în Anul
Iepurelui, care va mai veni inapoi
tocmai peste 12 ani! Diferenţa de
fus orar de 13 ore faţă de estul
Canadei nu poate fi depăşită uşor,
aşa că este nevoie de ceva timp de
refacere pentru un canadian ca să
funcţioneze normal în China, a fi în
formă de «revelionul» chinezesc şi
pentru altceva (!), veţi afla mai jos.
Am găsit Beijing-ul în agitaţie
mare, aproape la fel ca înainte de
marea Olimpiadă din 2008. Toată
lumea parcă nu avea decât o
singură preocupare - să
împodobească oraşul în haine de
sărbătoare. De la cele mai
sărăcăcioase case rămase de pe
vremea vechilor dinastii şi până la
cele mai moderne şi fascinante
clădiri, orice mall, magazin,
întreprindere etc., toate trebuiau
împodobite cu ornamente fel de fel.
Predominantă este culoarea roşie şi
”lanternele” roşii, am aflat de ce trebuie păstrată tradiţia, veche de
mii de ani. Frumos. Nimic nu este
întâmplător pe aici, totul are o
explicaţie.
Se spune că pe vremuri demult
apuse, pe aceste tărâmuri cobora
din munţi în fiecare an un monstru un dragon înfricoşător, manipulat de
spiritele rele, care mânca, omora şi
distrugea totul în calea lui - oameni,
animale şi orice. Nimeni nu ştia ce
se poate face, până când s-a
observat că monstrul, care se
numea Nian (AN în chineză), evita
tot ce era roşu şi se speria de
pocnituri şi de foc. Cum nu se
inventase încă praful de puşcă,
oamenii făceau zgomote cu ce
puteau - au perfecţionat tobele şi
aprindeau focuri cu nuiele uscate de
bambus. Tradiţia aşa ziselor
«lanterne» roşii datează de pe
acele vremuri şi nu sunt altceva
decât un fel de sfere frumoase, cu
ciucuri, în mijlocul cărora se aprinde
un bec. Acum, cele mai multe
«lanterne» nu mai luminează,
luminile necesare pentru alungarea
spiritelor rele (obiectivul principal al
festivalului) vin de la surse

luminoase moderne. Conform
tradiţiei, de ANUL NOU familiile
trebuie să fie împreună, unite,
numai aşa pot învinge duhurile rele.
Aceasta este explicaţia că fiecare
chinez (care îşi permite) cheltuinduşi economiile de un an, se întoarce
acasă, pentru a fi alături de părinţi,
bunici, rude. Sute de milioane de
chinezi se îndreapta cu ce pot şi
cum pot spre cei dragi - iar
aglomeraţia din gări, aeropoarte,
staţii de autobuz, de pe autostrăzi
etc. este de nedescris.
Nu voi uita niciodată noaptea
de An Nou chinezesc! Focurile de
artificii şi bubuiturile de la petarde
(firecrackers) au început să se vadă
şi audă cu o noapte înainte - dar în
noaptea de trecere de la anul
Tigrului la anul Iepurelui au depăşit
orice limite şi imaginaţie. Din toate
părţile, în toate direcţiile vuia
pământul şi cerul de explozii şi
lumini orbitoare, generatoare de
bule şi săgeţi luminoase de toate
culorile. Explodau în aer chiar şi
rachete interzise prin lege - dar cine
mai ţine seama de lege în euforia
generală a noului an? Un vacarm
nemaipomenit, greu de imaginat, nu
o oră, nu două, ci toată noaptea cu
un maxim în jurul miezului nopţii. În
toate nopţile care au urmat, acelaşi
lucru.
Un fum înecăcios, să-l tai cu
cuţitul a învăluit oraşul. Miros de
chimicale, sulf, fosfor etc. greu de
suportat. Am mai văzut focuri de
artificii la Montreal, unde se ţine în
fiecare vară un concurs
internaţional. Dar nu durează mai
mult de o jumătate de oră, se
utilizează spaţiul deschis de
deasupra fluviului St. Laurent şi
parcă nu se simte atât de mult
mirosul specific de chimicale. În
Beijing, pe lângă poluarea
industrială masivă (parcă ar fi tot
timpul ceaţă, dar nu este ceaţa ci
smog), în aceste zile de sărbătoare
apare o poluare în plus - cea de la
aceste ”jucării” pentru copii şi adulţi.
Dar ce ar fi, ce ar însemna Anul Nou
fără tradiţionalele jocuri de artificii?
Am aflat că au fost interzise 12 ani,
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până în anul 2005. Acum totul este
permis, copii de câţiva ani se joacă
pe stradă cu petarde împreună cu
părinţii lor sau singuri, dar se
vorbeşte din nou de interzicere. În
unele părţi ale Chinei, aceste tradiţii
sunt încă interzise, sau controlate
de armată. În Beijingul cu 24
milioane de locuitori (!), 722.000 (!)
de inspectori ai oraşului au fost la
datorie. Nu pot să am o opinie
asupra acestui subiect, chinezii cu
înţelepciunea lor milenara vor şti ce
au de făcut.
Este surprinzător faptul că se
produc puţine accidente raportat la
magnitudinea ”fenomenului” numit
Spring Festival. Ministerul
Securităţii Publice a anunţat că în
toată China (de un miliard şi trei sute
de milioane de locuitori - cine nu
ştie?) numai 40 de oameni (cifră
suspect de ”rotundă”) au murit de la
explozii în aceste zile. Puţini, dacă
ne gândim că numai în provincia
Quebec (8 milioane de locuitori), în
anumite weekend-uri, mor în
accidente de maşini în jur de 20 de
oameni. S-au raportat 118.000 de
incendii - dar la aşa ţară, nici acest
număr de incendii nu pare exagerat.
Desigur, incendiile s-au datorat şi
secetei care a cuprins nordul Chinei
- cea mai mare secetă în ultimii 60
de ani - nu a mai plouat sau nins din
octombrie, Anul Tigrului. Dar,
bucurie mare - ieri noapte (9
februarie) a nins. Nu mult, doi
centimetri, dar tot este ceva. Le-am
adus chinezilor ceva zăpadă din
Canada, sau tirurile cu rachete
speciale pentru declanşat
condensarea vaporilor de apă din
atmosferă au adus zăpadă?
Ciudate efectele secundare ale
exploziilor din timpul acestui uimitor
Festival al Primăverii (s-a cerut
chiar să fie clasificat drept ”heritage”
UNESCO) - mai mulţi câini şi-au
muşcat stăpânii iar puţinele vrăbiuţe
şi coţofene care mai existau prin
copacii din parcuri şi de pe
marginea străzilor şi-au luat lumea
în cap - au dispărut. Oare vor mai
reveni să bucure copii cu prezenţa
lor şi să îi apere de insecte?
03
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Dar să vă mărturisesc motivul
principal pentru care am trecut
peste mări şi oceane să ajung în
China: se numeşte Veronica Yang
Cetăţeanu, prima mea nepoţica!
Este o bebeluşă frumoasă şi
isteaţă, care a împlinit 100 de zile,
prilej de mare sărbătoare şi

aniversare în cultura mamei ei,
cultura chineză. Cum să lipsesc la
aşa eveniment, unde vor fi prezenţi
toţi prietenii familiei? După aproape
două săptămâni in China, am fost în
formă deplină la această petrecere
de neuitat. Categoric, a meritat să
străbat o cale aşa de lungă - sper ca

There's a great big dragon coming our way,
A great big dragon on this holiday,
Let's grab our lanterns and follow along,
Dancing and waving and singing a song.
There's a great big dragon coming our way,
Hip, hip, hurray….!

pozele alăturate să vă convingă.
Şi acum, să cantăm împreună
cu poporul chinez un cântec de
ANUL NOU. Primiţi cu…
DRAGONUL, să vă meargă bine tot
anul?

Este un măreţ mare dragon ce ne vine-n cale
Un măreţ mare dragon pentru sărbătoare,
Să luăm in grabă lanternele şi să-l urmăm
Dansând unduindu-ne, cântec să cântăm.
Este un măreţ mare dragon ce ne vine-n cale,
Hip, hip, ura …!

LA MULŢI ANI chinezilor de pretutindeni, să le aducă ANUL IEPURELUI tot ce presupune
tradiţia şi credinţa lor - pace, linişte şi prosperitate! Să fie bine pentru toată lumea de pe planetă!

LA MULŢI ANI, Veronica - mulţi Ani ai Iepurelui fericiţi!

04
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Etimologia latină a verbului a cugeta (< cogito, - are)
s-a păstrat în toate derivatele acestuia, acoperind cele mai
diverse variante, vizând sensuri şi semnificaţii. Clasa de
componente ale cuvântului, cum necum, trimit spre
gândire, spre conştiinţă, spre morală, spre creaţie –
artistică propriu-zisă, literară, filosofică. Drumul spre idee
trece, uneori dinamic, prin imaginaţie, prin fantezie. Zicea
poetul Macedonski: „Vreau prin cuget universul să-l
străbat”.
Derivate mai îndepărtate sunt şi cuvintele minte,
intelect, intenţie, plan, proiect, precum şi o serie de
locuţiuni verbale. Vezi a-l mustra (pe cineva) cugetul.
Forma substantivală – cugetare vizează reflecţia,
meditaţia, judecata, raţionamentul.
Toate acestea şi multe altele, deoarece verbul
rămâne dinamic, chiar prolific, datorită celor două diateze
care îl susţin în comunicare – activă şi reflexivă.
Simplele speculaţii gramaticale formulate aici,
aplicate, diferenţiat savantului Nicolae Iorga (5 iunie 1871 28 nov. 1940), au darul de a accentua profunzimile gândirii
istoricului fără pereche, a scriitorului total, a gazetarului şi
militantului român pentru edificarea europeană a Ţării
noastre.
Un totuşi... eminescian, se impune, de-ndată ce
Autorul a înscris Cugetările în cadrul „literaturii”, alături de
versuri, traduceri şi editări, teatru, note de drum, varia etc.
În cadrul Biobibliografiei Nicolae Iorga (1976), Barbu
Theodorescu reţinea întreaga contribuţie a savantului la
indicatorii 1024 – 1029.
Preocuparea timpurie pentru idei şi reflecţii apare la
Iorga în paginile „Sămănătorului”, dintre 1904 şi 1905.
Reunirea cugetărilor într-un volum separat se produce la
Editura Minerva, în 1905, însumând 236 pagini şi intitulat
Gânduri şi sfaturi ale unui om ca oricare altul.
Continuându-şi demersul „conceperii” de cugetări – la
început, publicate în revistele vremii („Sămănătorul”,
„Floarea darurilor”, „Calendarul Ligii Culturale”, calendarul
„Neamului Românesc”, „Neamul Românesc literar”,
Nicolae Iorga tipăreşte şi în 1911 un volum, intitulat de
acum Cugetări. În 1968, fostul său secretar, Barbu
Theodorescu – de o devoţiune filială, tipăreşte, selectiv, la
Editura Tineretului, 303 pagini din volumul apărut în 1911.
Acest volum va cunoaşte o reeditare îmbunătăţită – 391
pagini, la Editura Albatros, în 1972.
Lângă cugetările originale – atingând cifra de 3000,
Nicolae Iorga a tipărit şi Zicale turceşti (din lb. franceză) –
1908, Pilde filosofeşti din greceşte – 1909, iar în 1916,

Ca să fim mai tari în ceasul de azi. Cugetări ale altora
(adunate din scrierile personalităţilor de cultură, din lumea
întreagă), de la anticii greci şi latini, la umaniştii români –
cronicari şi voievozi, până la contemporanii sieşi alături,
cum a fost cazul lui Eminescu.
Despre rostul sau însemnătatea cugetărilor, reproduc
un text al lui Iorga care găsea o explicaţie, o motivaţie a
apariţiei cugetărilor în anul de cumpănă august 1916,
adică „în zilele grele, care nu erau toate de trebuinţă,
urmărind ca prin cugetări să (se) ofere un mijloc de întărire
pentru unii, de înseninare pentru alţii”.
Să reţinem deocamdată trei formulări: zicale, pilde,
cugetări prin sinonimie cu maxime, aforisme, deşi sferele
semantice sunt doar tangenţiale, adesea pragul de la
unicitatea de sens fiind trecut dezinvolt. Desfăşurând
observaţia, adăugăm sentinţe, apoftegme.
Toate sunt sclipiri ale gândirii, fie într-un moment de
revelaţie, fie formulate în urma sau în baza unei experienţe
accentuate sau îndelungate de viaţă.
Deşi impulsul fiecăreia în parte rămâne apanajul
exclusiv al gândirii, momentul formulării, ca şi locul în care
se rosteşte, pentru o utilitate imediată sau de durată, diferă
vizibil. Există astfel o istoricitate a fiecărui termen, ba chiar
o separare a mediilor social-profesionale în care se
formează ori se aud, prin repetitivitate.
Bunăoară aforismul a devenit aproape tutelar, şi
modern – pentru maximă, sentinţă, apoftegmă, care tind
să capete alură de ... arhaisme.
Când este socotită figură de stil, maxima, după opinia
lui Aristotel, se impune să exprime un adevăr moral sau
filosofic. Novalis, vizând formularea expresivă, se
pronunţa astfel: „Acesta este miezul filosofiei mele: cu cât
mai poetic, cu atât mai adevărat ”
Nicolae Iorga ştia că genul de sinteze pe care-l cultiva
se găsea la toate literaturile - de la cele din Asiria şi India,
până la cele moderne – Franţa (Blaise Pascal – Pensées,
La Rochefoucauld – Maximes), Germania (Schopenhauer
– Aphorismen), România (Lucian Blaga – Cugetări).
Tudor Vianu publica, se ştie, în 1962, un Dicţionar de
maxime comentat – 296 p. (Semnalez un fapt divers –
pentru atunci, dar descurajator pentru zilele din 2010 – în
caseta tehnică a cărţii citesc şi recitesc la cap. Tiraj: 15.000
+ 80 ex. broşate şi 8.000 + 45 legate + 4 coliţe. Hârtie
semivelină de 65g/m pătrat).
În Prefaţa cărţii, indicând şi explicând natura
travaliului său, academicianul Vianu preciza că aforismele
„au toate calităţile lingvistice şi stilistice ale celorlalte specii

MARIAN BARBU (ROMÂNIA)

- incursiuni critice -
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amintite, dar sunt pronunţate cu intenţia de a revizui un loc
comun, o părere înrădăcinată”. În acest scop, ele pot dobândi
numele de paradoxe.
Cert este că folosirea diferenţiată – cult şi popular – a
multor „întipăriri de limbă”, a condus, fie la o restrângere a
aplicabilităţilor, fie la crearea unor variante în consens. Aşa se
explică multele culegeri de maxime pe vremea romanilor, a
provebelor şi zicătorilor pe vremea lui Anton Pann, Iuliu Zane şi
a altora (după cum vedele circulau în literatura nescripturală a
Indiei).
Umaniştii şi apoi romanticii s-au aplecat cu discernământ
ştiinţific şi literar asupra producţiilor de cugetare, semnate sau
nu.
Aşa că Nicolae Iorga, umblând prin istoria ideilor şi a
cuvintelor circulante în lume, a simţit nevoia să formuleze sute
de perle, care ne onorează peste veacuri şi milenii, datorită
generalizării încărcate de învăţătură, de pilde. Sunt zeci de
direcţii ale vieţii, ale culturii, ale spiritului uman – nu numai din
România – emanate de fiecare cugetare în parte.
Selecţia noastră este aleatorie. Şi totuşi...

* Cele mai bune gânduri sunt acelea
pe care cetindu-le ţi se pare că le-a spus
şi altul sau că poate să le spuie oricine.
Dubitaţia propusă de reflexivul se pare identifică o stare
de autoevaluare, cu atât mai mult, cu cât substantivul gânduri
nu defineşte decât o posibilitate de cugetare. Numai că
superlativul cele mai bune oricând este o emanaţie a unei
gândiri pozitive, fie în interes individual, fie în interesul
comunităţii.
La urma urmei, pentru fiinţa de tip cartezian, de oriunde în
lume, aforismul lui Iorga se-ncarcă de alt exemplu. Şi tot aşa.
Pentru a sesiza însă „calitatea” gândurilor, musai a avea
conştiinţa unei evaluări cumpănite, drepte. Deci, judecată de
valoare

* Dă-mi durere, ca să învăţ a mă
bucura
Înaintea oricărui comentariu, se cuvine invocat poemul
Odă (în metru antic), dec. 1883, de Mihai Eminescu, sursă
evidentă de inspiraţie pentru Iorga.
Tonul imperativ al istoricului cugetător în subtilităţi literare
şi filosofice face ca ideea întregului enunţ să se desprindă
dintr-un tragic asumat. Poemul eminescian, cu inegalabilul
vers – „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”, rămâne un
cutremurător vaier de iubire neîmplinită.
La Eminescu, trei forme verbale derivate de la a crede, a
învăţa, a muri, însoţite de un adverb de timp – vreodată, impun
un univers al meditaţiei pe marginea acelui shakespearean a fi
sau a nu fi.
La Iorga, apăsarea spre tragic, produsă prin invocarea
„durerii”, rămâne un scop în sine, pentru bucuria vieţii, a lui a
trăi, care reverberează în... bucurii
Textul fiind extrem de scurtisim – doar e cugetare, nu? –
nu putem descifra o disperare metafizică, „o stare de ataraxie,
o stare de Nirvană”, ca la Eminescu.
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La Nicolae Iorga, semnalăm antiteza clară dintre durere şi
bucurie. Nu ştim teza, bănuim sinteza, doar speculând (ca să
apelăm la triada propusă de Hegel, antiteza ocupă treapta a
doua).
Cine poate şti cum ar fi arătat un poem întreg al lui Iorga,
având încastrată această cugetare Oricum, luat în sine,
enunţul rămâne elevat, atingând limite filosofice. Iar prin
semnul mirării îi dă un aer de solemnitate.
Alternanţa viaţă/moarte merită reprezentată de fiecare în
parte. Ba, responsabilitatea de încărcătură a celor două sfere
semantice ar merita o bună şi dezvoltată bibliografie din arealul
literaturii şi culturii popoarelor lumii.

* Unii prieteni ce-ţi răsar după
moarte sunt tot aşa de pioşi ca şi
antreprenorii de pompe funebre,
pentru cari ai iarăşi o valoare ca mort.
Cugetarea pune pe tapet fariseismul atitudinal, trădând
numaidecât mentalitatea unor indivizi ipocriţi. Comparaţia din
partea ultimă a textului închide, pecetluieşte caractere
nemernice, ticăloase.
Medalia, având două feţe, atrage atenţia asupra
lăudăroşeniei unora – socotiţi prieteni în timpul vieţii, care,
după trecerea Styxului, dispărutul ori este divinizat, datorită
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şi... lor, ori degradat, fiindcă „el” nu i-a ascultat, deşi ei şi-au
făcut datoria de consiliere, de... prieteni.
Iarăşi Eminescu (Scrisoarea I):
„Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul, încap bine-n patru scânduri...
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de înmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare...
Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine..., lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă”.
În sensul observaţiilor noastre, se poate vedea şi Noapte
de Noiemvrie, poemul macedonskian, care oferă un tablou al
înmormântării autorului, a atmosferei create, a prezentării
limbajelor celor care ţin discursuri în astfel de împrejurare.

* Mergi înainte: în capătul vieţii tale,
vei găsi, cu siguranţă, alt drumeţ, care
va merge mai departe.
Afirmaţie clară de conştientizare a continuităţii – nu numai
a vieţii, prin urmaşi direcţi, ci a oricărei activităţi creatoare.
Încrederea în durabilitatea lanţului genetic, de cercetare
ştiinţifică îndeosebi.

* Şi în viaţa omenească sunt focuri
care distrug şi focuri care purifică.
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iluminare şi distrugere a învelişului” (inima este vatra, flacăra
este sinele meu îmblânzit).
Este clar că există foc exterior (palpabil), chiar şi soarele,
dar şi foc interior. Purificarea – purgatoriu dantesc

* A refuza unei naţii recunoaşterea
drepturilor sale e a o sili să-şi facă un
alt viitor întemeiat numai pe aceste
drepturi.
Istoricul Nicolae Iorga a sintetizat aici persuasiunea unor
naţii, desigur, şi a României, de a-şi construi prezentul, dar mai
ales viitorul, pe identitate şi aspiraţii conforme cu structura de
gândire a locuitorilor ei. Ciuntirea sau refuzul ţărilor opresoare
a acelor idealuri înseamnă reducţionism de toate categoriile.
Ori astăzi, în 2010, globalizarea bate la uşă prin Uniunea
Europeană şi prin finanţele americane – FMI şi Banca
Mondială.
Şi atunci, în postumitatea lui Nicolae Iorga, ne-ntrebăm,
ca pe vremea lui Cernâşevski, Ce-i de făcut? Istoria noastră,
încotro?
*
* *
Fie şi această selecţie parcimonioasă, nu propune ea o
permanenţă a cugetărilor lui Nicolae Iorga, o resuscitare a
marilor adevăruri de viaţă şi de cultură, o revelaţie? Dar ce ne
facem că în timpul războiului civil din Spania, în 1936, Romain
Rolland susţinea cu tărie că „orice cugetare care nu acţionează
este un avort sau o trădare” ?
Va fi având vreo legătură sensurile acestei maxime cu
situaţia în care a ajuns România după 1990?

Foarte apropiată de înţelesurile textului este doctrina
hindusă, întemeiată prin invocarea zeilor Agni, Indra şi Surya
pentru focurile luminilor terestră, intermediară şi cerească,
adică focul obişnuit, trăsnetul şi soarele. Alte două focuri se
numesc: cel al penetrării sau absorbţiei (Vaishvanara) şi cel al
distrugerii (alt aspect al lui Agni, în Dicţionarul de simboluri,
vol.2, 1995, de Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant).
Acel „şi” narativ din capul textului preţuieşte enorm în
cugetările lui Nicolae Iorga, deconspirând o legătură nevăzută
între ceea ce n-a fost rostit şi între ceea ce s-a trăit cu adevărat.
Textul, în ansamblul înţelegerilor lui, poate accesa legături în
istorie, în religie, în gândire, în spiritul propus. Toate popoarele
lumii, de la apariţia vieţii pe pământ, au luat în calcul
elementele primordiale ale existenţei: apa, aerul şi focul.
Sacralizarea apei şi a focului a creat un alt univers omului,
chemat mult mai uşor spre credinţă, spre regăsirea sinelui.
Acel socratian Cunoaşte-te pe tine însuţi, răspândit de discipoli
ca Platon, Xenofon şi Arisotel, a făcut ca înţelepciunea omului
să-şi ia în calculul existenţei şi propria-i psihologie, sinteză de
gândire şi conştiinţă. Lumea modernă pedalează aproape
exclusiv pe aceste derivate, transformându-le în obiecte de
studiu ştiinţific permanent.
Cert este, zic cei doi francezi, că „simbolul focului
purificator şi regenerator s-a extins din occident şi până în
Japonia. Liturghia catolică a focului nou se celebrează în
noaptea de Paşte”.
„Focului de sacrificiu al hinduismului, Buddha îi substituie
focul interior, care este, totodată, cunoaşterea pătrunzătoare,
07
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REEVALUĂRILE POST-DECEMBRISTE, ÎNCOTRO?
- marginalii critice -

Cu un titlu insolit – pentru
perioada contemporană – Neamul şi
Babilonia -, am citit o carte de
polemici moderne, deloc cordiale,
semnată George Apostoiu.
Formularea din titlu aparţine lui
Mircea Vulcănescu, care,
înregistrând dezbaterile belicoase
după Primul Război Mondial, reduse,
în plan sociologic, la diferenţialele
sat/oraş, pe fondul „modei din apus,
aduse de conferinţele numeroaselor
grupări culturale ale timpului”, s-ar fi
pronunţat tranşant: „Nu sunt alţii
termenii dezbaterii: Ci aceştia:
Neamul şi babilonia”.
Adică, zicem noi, în mod
reducţionist – faţă-n faţă
autohtonismul şi (presupusa)
modernitate.
George Apostoiu, diplomat de
carieră, filolog (cândva) bucureştean,
căruia situaţia politică şi culturală a
României după Evenimentele din
Decembrie 1989 îi suscită mai multe
întrebări, dar şi unele asemănări cu
cea din perioada interbelică, şi-a
subintitulat cartea „Spiritul public în
08

cultura română. Polemice”.
Ea a apărut în 2009, la Editura
„România în lume” (director executiv –
Gheorghe Dragomir, care a iniţiat
chiar o colecţie cu un asemenea
portic). Eu am citit-o la Bucureşti, cu
ocazia participării la Simpozionul
Internaţional Centenar „Pasărea
Măiastră” (sept. 2010).
Autorul este absolvent al
Facultăţii de Filologie din Bucureşti,
promoţia 1963, devenind ulterior
diplomat de carieră şi publicist.
Misiunile sale diplomatice, pe linie
culturală, reţin popasuri la ParisUNESCO şi Uniunea Latină,
Bruxelles, Luxemburg, Roma,
Moscova, Havana.
Enumerarea indicatorilor...
geografici au menirea, pentru mine,
de a sesiza modul de funcţionare a
spiritului comparatist în arealul culturii
universale, pe care filologul a
perceput-o în structurile ei de
existenţă din interiorul afirmării sale.
Căci nu pot să-mi explic altfel gradul
ridicat de apertură cărturărească în
dezbaterile nobile, meritorii, cu
aplomb academic, despre cultura
română prin grila... politicului şi a unei
sociologii literare bine strunite.
George Apostoiu scrie matur ca un
intelectual format, responsabil pe
afirmaţii şi argumente.
După un model călinescian, orice
critic sau istoric literar se cuvine să-şi
verifice gândul de înălţare scripturală,
începând cu... Eminescu. Ori, George
Apostoiu înscria, chiar în 1989, la
Editura Minerva, prima lui apariţie
editorială – Mihai Eminescu.
Rayonnement d’un génie.
Continuându-şi periplul de
investigator eminescian, el a publicat
a doua carte în 2002 (Editura „Europa
Nova”), intitulată Eminescu. Pour le
monde latin.
Doar în aparenţă, această carte,
mai austeră, nu are strălucirea

primeia, deoarece comentariile sunt
pentru toţi cei interesaţi din aria latină
a Europei, din Franţa şi din Italia, din
Portugalia. De aici, formularea
textelor în limba franceză. Şi parcă
anticiparea cărţii din 2003, purtând
titlul Buongiorno, Italia, de la
aceeaşi editură „Europa Nova”. În
consens cu observaţia noastră, se
explică pertinentul şi fermecătorul
dialog avut cu acad. Eugen Simion în
„Cotidianul”, 17 ianuarie 2000,
„imediat după atacul concertat lansat
la adresa lui Eminescu de revista
„Dilema” (apud G.A.). Reproduc
secvenţa în cauză: „George
Apostoiu – Eminescu în lume. Cum
este mai bine să fie cunoscut: prin
traduceri sau prin monografii de genul
celei realizată de Rosa del Conte,
Mihai Eminescu o dell’Assoluto
(1962)?
Eugen Simion – Atingeţi un
punct dureros. Cu puţine excepţii,
traducerile din Eminescu nu sunt
concludente. Prefer studiile de tipul
Rosa del Conte.”
Nu numai pentru micile
construcţii, cât şi pentru cele ridicate
pe verticală, uneori dincolo de cât
permite geometria în spaţiu, corpul de
rezistenţă îl reprezintă grinda.
Încastrarea ei în structura de
rezistenţă a edificiului se face după
calcule matematice destul de
riguroase, de temeinice.
Prin trei deschideri/închideri
despre Om şi Creaţie, purtând numele
lui Eminescu, George Apostoiu
realizează un mozaic de tip veneţian
dirijat tematic:
1. Publicistica lui Eminescu
(Gazetarul, Avatariile publicisticii,
Context şi condiţie morală).
2. Eminescu despre străini.
Critica de fond (Despre români,
Despre străini, Despre austrieci,
Despre unguri, Despre greci, Despre
ruşi, Despre evrei).
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fie considerat „omul deplin al culturii
române”. Aşadar, în locul unui
superlativ păgubos, s-a ofertat o
formulă de miez cu identitate
profundă.
Al doilea, G. Călinescu, după
excursul exegetic cunoscut, a căutat
să-l ferească pe Eminescu de
idolatrizări ieftine, ineficiente, cu atât
mai mult, cu cât el a fost şi rămâne
Poetul Naţional. Pentru a păstra
fruntea senină a Carpaţilor, nu trebuie
să-i folosim biografia şi opera în
scopuri politice. „A-l admira pentru
forma ideilor lui nu înseamnă a-l urma
în chiar aceste idei şi mai ales a-l
deforma (...). Poetul Luceafărului să
fie un orgoliu pentru noi, nu o cruce
pentru urmaşii lui”.
George Apostoiu, umblând
încolo şi-ncoace, prin ţările unde a
fost acreditat cu misiuni culturale,
scrie îndreptăţit, ca într-o parabolă
minunată, cum a descoperit
mormântul lui Lev Tolstoi, în iarna lui
2003, la Iasnaia Poliana, - după
mulţimea de copii care mergea prin
pădurea înzăpezită să presare flori;
cum, în 2004, aflându-se la Stratford –
upon – Avon, fără să apeleze la vreo
hartă topografică, a ajuns la casa lui
Shakespeare. Sec, autorul notează
ca un documentarist: „M-am luat după
mulţime şi m-am trezit la casa marelui
Will”.
Exemplele fiind admirabil
invocate când discută despre
Eminescu. Apoi, el conchide în
tonalităţi cu vibraţii filosofice: „Geniile
au avut reprezentările lor proprii
ale Lumii şi ale Timpului”.
Zăbava pentru comentariile
eminesciene are întinse şi pilduitoare
conexiuni cu alţi contemporani ai
Poetului – Titu Maiorescu şi I. L.
Caragiale, Ion Creangă. Nu în puţine
cazuri, realizându-se conspecte
despre reverberaţiile operelor
acestora după 1900, până departe la
sfârşitul veacului al XX-lea.
Cartea este drapată de un
substanţial eseu, denumit Neoprimitivismul.
Autorul propune, nu de la
tribună, nu în urma unei cauze
pierdute ori a unei ipoteze neîmplinite,
o temă de bun simţ diplomatic –
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reîncepem să trăim în istorie”.
Fără comentarii
Contextul în care România
tindea să înţeleagă schimbările din
Europa îl justifică şi-l modelează pe
Eminescu în scrisul său. Zicea
gazetarul într-o formulare extrem de
actuală: „prin aspiraţiile noastre,
prin dezvoltarea intelectuală ce şi-a
dat România de jumătate de secol
aproape, ea a cătat a se apropia de
civilizaţia apuseană; ideile de
progres, dezvoltarea noastră
economică trebuie să fie pururi
ţinta noastră pentru a ne întări
înăuntru şi a inspira încrederea în
afară”.
Pentru 2, reproduc, după aceeaşi
sursă, un text al lui Eminescu: „Popor
latin, înconjurat de slavi, de
maghiari, de germani, noi nu ne
putem răzima pe nicio simpatie de
rasă, care e cea mai puternică
dintre toate. Aşadar, suntem avizaţi
a ne răzima pe bunăvoinţa egală a
vecinilor noştri, răsărită dintr-un
echilibru nu de simpatii sau
antipatii, ci de interese. Înclinând
spre una sau alta, e evident că
punem în cestiune interesele sau
ale unuia sau ale altuia. Dovedind
însă, prin toată atitudinea noastră,
că, în mijlocul acestei lupte
ascunse, noi nu urmărim decât pur
şi simplu interesul nostru naţional,
nici una din ele nu ne-o poate lua în
nume de rău”.
Vorba lui Călinescu care,
referindu-se la „violenţa lui
furtunoasă” împotriva străinilor, unii
dintre ei prea repede autohtonizaţi,
Eminescu ca poet de geniu, numai „el
a fost în stare să arunce fierul înroşit
cu mâinile nude. Mânia lui Ahile este
universală, aşijderea aceea
eminesciană”. (apud. G.A.)
Ca să-şi urmeze calea unui
demers sobru, cu argumente
peremptorii, George Apostoiu se
luminează mărturisit scriind apodictic:
Bucuraţi-vă, Eminescu nu moare
(3) Referinţele sunt semnate de
Constantin Noica şi G. Călinescu.
Primul a căutat să înlăture formula
„cel mai...”, frizând caducitate prin
frecvenţa ei, în cele mai multe cazuri,
nefericită, şi a propus ca Eminescu să
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3. Bucuraţi-vă, Eminescu nu
moare
O sumă a acestor pagini...
deschideri/închideri arată astfel: 24
+20+10. Dacă adăugăm ultimele 5
pagini de la capitolul Eugen Simion.
Orice doctrină politică este
discutabilă, dedicate exclusiv lui
Eminescu, receptării operei acestuia
în contemporaneitate, a profilului său
de poet şi de gazetar, referinţele
despre Poetul Naţional devin
substanţiale, edificatoare. Cum
cartea are 322 de pagini, facă-şi orice
curios interesat ce importanţă majoră
are Eminescu pentru George
Apostoiu
Să vedem acum... contribuţia
autorului la nivelul fiecăruia dintre
departamentele create lui Eminescu.
Pentru publicistica eminesciană
(1), bibliografia de referinţă a fost
parţială până la G. Călinescu, iar după
aceea, incidental constituită în studiu
unitar. O fulgurantă apariţie în 1983, În
căutarea lui Eminescu, gazetarul,
datorată lui Al. Oprea, un studiu mai
consistent al lui D. Vatamaniuc în
1985 - Publicistica lui Eminescu 18701877.
Şi abia când seria de Opere a
consemnat vol. IX-XIII şi addenda XV,
iluminările textelor din publicaţii s-au
răspândit până departe. Pentru cei
care le-au parcurs integral
(specialiştii, exegeţii, comparatiştii) sa impus ideea unui Eminescu unicat şi
pe tărâmul atât de labil, adesea
nedrept, nejustiţiar, al presei scrise.
Balansările interpretărilor pro şi
contra, vizând gazetăria politică a lui
Eminescu, au început încă din timpul
vieţii scriitorului.
Diplomatul George Apostoiu
prezintă furia lui Alexandru Lahovari
după ce a citit în ziarul „Timpul”
elogiile poetului aduse bărbăţiei
armatei române care a trecut Dunărea
în războiul din 1877, după ce oficialii
conservatorilor se împotriviseră făţiş
ca România să ia parte la operaţiunile
militare stabilite. Pe un ton de o
violenţă durissimă, comentează
istoricul literar George Apostoiu,
Eminescu a folosit următorul
apelativ:„Putoare grecească, tu nu
simţi ce simt eu ca român când
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Apostoiu, alătură, cu un final parcă
wagnerian, secvenţa despre Titu
Maiorescu. Omul senin şi spiritul
critic. Adică un popas despre
reîntemeierea începuturilor în cultura
modernă, datate cu afirmarea
junimiştilor.
Cu o frenezie a limbajelor de
analiză, diplomatul cumulează, într-o
intercondiţionare fericită, date şi citate
din domeniile de vârf onorate de
Maiorescu – critică şi teorie literară,
cultură, învăţământ, justiţie, presă, ca
şi viziunea aparte despre organizarea
statului, a guvernelor care se perindă
la conducerea acestora. Deh,
experienţa occidentului – Austria,
Germania, Franţa
Şi aici, viziunea occidentală a lui
Titu Maiorescu devine obiect de
disecţie modernă, pe care operează
istoricul literar. Nu sunt neglijate
opiniile pertinente despre patriotism,
despre vecinii României de-a lungul
vremii.
Tot în încăperile etajului superior,
unde se află studiile lui George
Apostoiu, care-l recomandă în
bibliografiile de specialitate privind pe
Eminescu, Maiorescu, Goga – şi a
studiilor cu temă -, aducem
comentariile despre Mircea Eliade
denumite: Eliade despre geniul latin
şi Cine îl contestă pe Eliade?
Profesorul George Apostoiu, cu
alura unei retorici studiate, coboară
de la tribună, în rândul auditoriului
select, interesat de subiect. Dar, se
răzgândeşte Şi, reîntorcându-se, în
acelaşi loc, rosteşte cumva familiar:
„După atâta zbucium, să ne odihnim
puţin. Să părăsim disputele, gâlcevile
şi să privim senini la farmecul
inegalabil pe care-l poate aduce
cercetării literare un savant: Mircea
Eliade”.
O secvenţă a spiritului
comparatist care a funcţionat
permanent la Mircea Eliade, nu numai
la nivelul religiilor, dar şi al literaturii cu
subiecte româneşti. Aici, învăluirea în
ceaţa ficţiunii, a sincopelor de gând şi
timp intră în beneficiul imaginarului,
nu în puţine cazuri conducând spre
legendă şi mit.
Ideea lui Eliade este una
măreaţă: Luis Vaz de Camöes (1525-
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puterea democraţiei
O mică paranteză: atipici cum ne
place să fim, multiculturalismul în
România este susţinut nu de stânga,
ca în Franţa şi alte state, ci de
intelectuali auto-declaraţi de dreapta ”
Cu citabilă cumpănă a raţiunii şi a
îndelungatei experienţe diplomatice,
George Apostoiu precizează: „S-ar
produce o gravă eroare dacă nevoia
de schimbare ar fi blamată. Tot la fel
cum s-ar produce o gravă eroare dacă
am ignora condiţia schimbării:
luciditatea şi judecata dreaptă. Între
analiză şi ruptura violentă, distanţa
este asemănătoare cu cea dintre
raţiune şi instinct”.
Aşezându-se definitiv la „vatră”,
în Bucureşti, după periplul său
diplomatic, şi găsind o Românie
bulversată de întrebări, atât în plan
politic, cât şi cultural, sau mai ales
cultural, intelectualul, cu un larg
orizont de viaţă, se simte din nou om
al cetăţii. Iese în arenă, cu bagajele
făcute, gata să purceadă la drum
întins, dacă este cazul, şi începe să
studieze chirurgical „psihologia
contestării”, neuitând nici o clipă ce
înseamnă conceptul de identitate,
devenit simbol pentru fiecare dintre
naţiunile lumii. Românii, afirmaseră
istoricii Constantin şi Dinu Giurescu,
„au conservat de-a lungul a două
milenii elemente etnice ale dacilor şi
romanilor „sub raportul rasei, al limbii,
al organizării de stat, al civilizaţiei şi al
culturii”.
Atunci, contestarea acestor
determinante fundamentale, de unde
vine, unde este capul şi începătura ?
Restrictiv, istoricul literar
Apostoiu arată cu degetul pe...
dadaişti (grupaţi în Elveţia, Franţa,
ulterior, în alte ţări ale Europei).
Reînvierea în 7 obiecţii a acestora
devine zgomotoasă şi fără noimă,
rămânând, de ce nu? ca un fluture pe
o lampă (ca să preluăm titlul unei
piese de teatru a lui Paul Everac).
O sinceră laudă se cuvine
modalităţii de stabilire a sumarului
cărţii. Căci, după o doctă
demonstraţie despre virtual şi ipotetic
în cultura română, despre identitatea
ei în Europa, nu despre asimilarea sa
prin intermediul politicii, George
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nevoia de reevaluări numai atunci
când se
cere imperativ. George
Apostoiu, fiind în apele lui ideale, a
văzut multe acte de cultură de pe
planeta noastră înţelegând ca orice
român autentic ce şi cât se potriveşte
în ţara ta. De aceea, afirmă categoric:
„Fenomenele de înnoire apar ciclic în
cazul unei culturi şi nu trebuie
respinse automat”.
Pornind de la o corectă şi
binevoită disociere, mai întâi a
conceptelor şi a principiilor care
statuează... schimbările în lume, deci
şi în România postdecembristă,
autorul analizează identitatea culturii
româneşti şi atunci, când apar factori
distructivi, anti-moderni şi antieuropeni. Pericolul de a nu spune
adevărul, de a nu judeca drept începe
dacă se caută cu tot dinadinsul să se
impună acestuia „o singură direcţie”
de analiză. Această unilateralitate
este definită cu sintagma „un
primitivism nou, o revenire a celui care
a demolat marea cultură în anii 50-60
sub târnăcoapele realismului socialist
(...). Astăzi nu mai există nicio raţiune
să revenim la arbitrajul politic în
cultură”.
După părerea autorului, cei care
s-au erijat în reabilitarea adevărului,
în numele unor reevaluări s-au numit
post-modernişti. Ţintele de atac ale
acestora sunt: „tradiţiile, istoria şi
culturile naţionale. Peste tot el
[postmodernismul] poartă cu mult
aplomb steagul unei noi cruciade”.
(Vezi, zicem noi o dată cu autorul,
studiul acestuia intitulat Sfânta
nemulţumire care oficiază despre
„disputa în cultura română între
tradiţionalişti şi modernişti”, din
perioada interbelică. Aci s-ar ataşa şi
comentariul, destul de interesant,
purtând titlul Eugen Lovinescu şi
Europa nivelatoare).
Exemplul pilduitor de reaşezare
şi respectare a culturii naţionale în
spaţiile epocii moderne îl oferă, în
cunoştinţă de cauză, diplomatul
George Apostoiu, prin prezentarea
unei dispute aprige din Franţa anului
2007. A învins opinia oamenilor de
rând, semn că „destinul unei naţiuni
nu este lăsat la latitudinea subiectivă
sau interesată a unui grup. Aici este
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cathedratică, înălţimea de informaţie
în domeniu iese la iveală într-o
splendidă alocuţiune în studiul
Gabriel Liiceanu despre criteriul
autorităţii morale.
Într-un excurs privind începutul
desfăşurării anatemei aruncată lui
Cioran-legionarul, cu puţin înainte de
moartea lui, în ziarul parizian „Le
Monde”, se derulează o prezentare a
subiectului – şi logic şi gramatical – în
întreaga Europă, cu actori, actanţi
politici şi culturali deja cunoscuţi.
Pe asemenea platformă,
întreţinută de un gazetar de stânga
Pierre-Yves Boissau, care susţinea că
opera scrisă de Cioran în Franţa nu
este decât un truc „strategic pentru a
face să se uite trecutul lui legionar”,
George Apostoiu l-aduce-n scenă pe
Gabriel Liiceanu.
Intervenţia lui Gabriel Liiceanu,
direct în Franţa, a făcut ca ordinea şi
adevărul să fie restabilite, iar
aberaţiile formulate să fie înlăturate.
Aş defini toate comentariile cărţii
Neamul şi Babilonia drept respiraţii
de cultură, literatură, ideologie şi
politică, pe care un român,
neînstrăinat în diplomaţie, precum
domnul George Apostoiu, ţine să le
oficieze în sau lângă matricea ţării
sale. Fie că e vorba de clasici, de
mişcări şi curente cultural – literare ale
Europei, fie că e vorba de modele
(Călinescu este unul dintre ele ), fie că
e vorba de dezvoltarea şi progresul
românilor în statornicia lor identitară.
Cu siguranţă, diplomatul filolog
George Apostoiu a înregistrat în
panoplia sa scripturală o carte
matură, plină de vervă stilistică,
admirabil controlată, diferenţiat, şi la
momentul potrivit.
Apelând la un joc spiritual de
cuvinte, în care se desfată antiteza,
Nicolae Titulescu se pronunţa despre
limbajul din diplomaţie astfel: „Se
spune totul răspicat, dar absolut totul,
într-o formă impecabilă. Este stadiul
în care binecuvântăm diplomaţia că a
rămas ultimul refugiu al politeţei; căci,
într-adevăr, fără ea, cum am putea
noi, diplomaţii să fim atât de
dezagreabili într-un mod atât de
agreabil?”
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Franceză, la 19 febr. 1977.
Conform cutumei de primire în
acest înalt for ştiinţific, viitorul
academician trebuia să formuleze un
„laudatio” predecesorului, care nu era
altul decât Martha Bibescu.
În faţa unei asistenţe alese – cu
savanţi din Franţa, Olanda,
Luxemburg, Belgia – Mircea Eliade a
elogiat tradiţia culturală română, care
a înscris numele unor savanţi ca
Dimitrie Cantemir, B. P. Hasdeu,
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Mihai
Eminescu, precizând: „consider că
există o analogie structurală între
munca ştiinţifică şi imaginaţia
literară”.
În continuare, scrie George
Apostoiu, participant la acea distinsă
ceremonie, „Mircea Eliade s-a folosit
de volumul Marthei Bibescu Izvor, ţara
s ă l c i i l o r, p e n t r u p r e z e n t a r e a
obiceiurilor profane şi religioase
fundamentale ale românilor”.
În cadrul departamentului numit
de noi evocări, formulate cu bucuria
unei lucidităţi meritorii, am include şi
pe cele despre Fănuş Neagu şi Paul
Everac. Mijloacele de prezentare sunt
descrierea şi portretul. Extracţia
demnităţii şi a moralităţii celor doi,
cunoscuţi în împrejurări diferite, se
coagulează din experienţe trăite cu şi
în preajma acestora.
Dintre alţi contemporani,
diplomatul reţine numele lui Andrei
Pleşu, dincolo de... „Dilema”, ca autor
al cărţii Despre îngeri (2003).
Numaidecât, indicativul care i-a urmat
„şi erezia naţionalistă” a trezit
curiozităţi, întrebări, formulând
sofisme şi aliniamente de doctrină.
Literatura angeleologiei se afişează
atât de întinsă şi numeroasă, încât
dezarmează. Numai speculaţia de
profil îi mai poate face faţă, chiar cu
greu. Acum, sarcastic, cugetătorul
autor formulează următoarea
concluzie în spiritul speculaţiei lui
Pleşu: (el) „alege între Descartes,
care se îndoia de existenţa îngerilor, şi
măgăriţa lui Balaam, personajul biblic.
Alege, deci, din doi, nu-l mai preocupă
acel adevăr care „se constituie de la
trei în sus”.
Modalitatea de mişcare
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1580), autorul celebrei epopei
Lusiadele (1572), care expune
expediţia lui Vasco da Gama în India,
a impus epocii şi celor care au venit
geografia oceanului, de pe poziţia
gândirii unui locuitor de la marginea
imperiului latin. Eminescu, prin
mitologia Daciei, a impus Europei o
altă geografie din alt spaţiu de
latinitate.
Celălalt studiu – o veritabilă
polemică pe un teritoriu minat de
politică şi de afluenţii ei în timp – se
arată o doctă demonstraţie, nu de
încriminare a adversarilor care au
perturbat biografia lui Eliade cu
legionarismul său, ci de demontare a
criteriilor şi argumentelor invocate.
Tot aşa, într-un incipit de retorică,
afirmativ, calm, textul se deschide cu
o constatare obişnuită; „În aprilie
2007, s-au împlinit 20 de ani de la
moartea marelui savant?”
Identic, în aceeaşi tonalitate
stilistică, îşi continuase precedentul
studiu: „În 1942, în plin război, pe
vremea când era ataşat cultural al
României în Portugalia, Eliade
publica în ziarul „Accaö” eseul
Camöes şi Eminescu (republicat în
româneşte în „Vremea”, an XVI 1943,
mai 9, nr. 697), în care cei doi mari
poeţi devin apropiaţi şi comparabili
prin ceea ce ne-am fi aşteptat mai
puţin: apartenenţa la geniul latin”.
Şi uite aşa se reînviază numele
lui Mihail Sebastian, Eugen Ionescu,
Noica, Emil Cioran, Nae Ionescu
(profesor de logică şi filosofie al unora
dintre aceştia). Preocupările
intelectuale, dispoziţiile biografice ale
acestora şi ale fiecăruia în parte
conduc spre izvoare occidentale –
germane şi franceze, consemnate
fericit în „Jurnalul” semnat Mihail
Sebastian. De acum, autorul
reînviază „cazul Sebastian vs.
Eliade”.
În direcţia enunţată, autorul
convoacă informaţii din spaţiile culturii
lumii - Franţa, USA, Germania,
Belgia. O mărturisire, strecurată cu
abilitate în plaja argumentelor, se
opreşte la ceremonia primirii lui
Mircea Eliade în Academia Regală
Belgiană de Limbă şi Literatură
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Elena Farago, o poetă
cu „viaţă de roman
şi subiect de dramă“
GEORGE BACIU (ROMÂNIA)

(martie 1878, Bârlad – ianuarie 1954, Craiova)
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Pe 9 martie 1878 se năştea, la
Bârlad, Elena Paximade, cea care
avea să devină apoi cunoscută sub
numele de Elena Farago. Pregătirea
şcolară de bază şi-a făcut-o în oraşul
natal, la pensioanele Varlaam şi
Drouhet, apoi a pornit într-o
lungă peregrinare prin ţară,
stabilindu-se în cele din
urmă la Craiova, acolo
unde a şi creat cea mai
mare parte a operei sale.
Elenei îi mergea foarte
bine cu şcoala, deosebindu-se de ceilalţi copii prin
delicateţea de care întotdeauna dădea dovadă, dar
ş i prin capacit ăţ ile ei
intelectuale alese. Înscrisă
în clasa întâi secundară la
externatul din B â rlad,
Elena este dezamăgită de
comportamentul cadrelor,
dragostea pentru învăţătură transformându-se în
dezgust. Găseşte totuşi un
refugiu printre cărţile ei de
literatură preferate. Acasă,
viaţa era din ce în ce mai
grea. Prima nenorocire
care se abate asupra familiei este boala, care seceră
rând pe rând pe Nicolae,
Celestina, Antoneta şi, în
cele din urmă, pe mama
poetei, în 1890. Odată cu
moartea mamei, Elena
renunţă la şcoală pentru a
putea avea grijă de fraţii
mai mici. Ziua muncea prin casă, iar
noaptea, după ce-şi adormea fraţii,
Elena citea ce apuca, pentru a nu
pierde contactul cu învăţătura. Cu
şcoala întreruptă, cu o copilărie deja
stinsă, cursul vieţii poetei capătă o
altă dimensiune, era în acelaşi timp şi
mamă şi soră pentru fraţii ei. A doua

lovitură puternică din partea vieţii a
primit-o la moartea tatălui (1895),
care se îmbolnăvise brusc, murind în
braţele sale. Toţi fraţii au fost răspândiţi pe la rude, Elena ajungând împreună cu Gheorghe la Brăila, la unchiul

lor din partea mamei, Gheorghe Thomaide.
Îmbolnăvindu-se pe neaşteptate, Elena este adusă la Bucureşti
pentru a primi îngrijiri medicale. Aici,
după ce se face mai bine, rămâne o
perioadă la fratele ei, Ernest, după
care se angajează pe post de mena-

jeră în casa lui Gheorghe Panu. În
urma deselor serate organizate în
reşedinţa Panu, Elena este remarcată de I. L. Caragiale, prieten bun al
familiei, care rămâne impresionat
auzind povestea de viaţă a poetei.
După ce pleacă din casa
Panu, Elena ajunge în
casa familiei Caragiale.
Perioada 1897-1898 o
va descrie mai târziu ca
fiind cea mai frumoasă
din tinereţea ei. Reşedin ţ a Caragiale este
locul în care poeta îl cunoaşte pe viitorul ei soţ,
Francisc Farago, unul
dintre prietenii familiei
Caragiale. În anul 1898,
după ce devine Farago,
poeta debuteaz ă î n
lumea literelor printr-un
reportaj pe care îl pune
sub pseudonimul Fatma.
Adevăratul debut literar
însă va avea loc în ziarul
„România muncitoare“,
în aprilie 1902, cu poezia
„Gândul Trudiţilor“. Pentru poetă urmează perioadele Constanţa şi
Brăila, unde locuieşte
alături de soţul ei, care
era numit în funcţia de
director al Băncii Generale Române. În cele
două locaţii, inspiraţia
poetei este în creştere,
publică mai multe poezii,
dar tot sub pseudonim. Însă era
momentul ca timiditatea şi anonimatul
să ia sfârşit. De la Brăila vine foarte
des în Bucureşti, la bunii ei prieteni
Constanţa Hodoş şi soţul ei, Ion
Gorun. Aici începe pasiunea pentru
literatură, în mijlocul unui cerc de
tineri entuziaşti care frecventau
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reşedinţa soţilor Hodoş. Anul 1903 este
momentul în care poeta iese din anonimat şi, depăşindu-şi temerile, scrie
prima poezie pe care o semnează cu
numele întreg. Avea numai 25 de ani.
Din 1905 revista „Semănătorul“ trecea
sub grija lui Nicolae Iorga, iar poeta devine o colaboratoare strânsă a acestuia.
Revista „Semănătorul“ era tocmai
mediul care o favoriza. Poeta, despre
care Nicolae Iorga scria atât de frumos la
apariţia volumului „Versuri“, devine un
model şi un exemplu de muncă pentru
tinerii iubitori de rime care aşteptau
momentul primei lor apariţii.
În 1907, familia Farago vine la
Craiova, unde se şi stabileşte. Pentru
poetă, Cetatea Banilor era locul în care
se putea dezvolta, de aici pornise pe
vremuri Traian Demetrescu, cu poezia
lui delicată şi tristă. Luase deja fiinţă
revista „Ramuri“, în al cărei comitet de
redacţie se înscrie şi poeta. Şedinţele
literare ale grupului erau ţinute în casa
Farago, aici fiind locul în care se
reuneau la timpul acela personalităţile
de marcă ale culturii craiovene de mai
târziu. Din 1907, în casa familiei Farago
apare un nou membru, fiul adoptiv Mihnea, şi o dată cu el încep să curgă rând
pe rând volume întregi de poezie şi
literatură pentru copii: „Bobocica“, „Să
nu plângem“, „Să fim buni“, „Într-un cuib
de rândunică“, „A ciocnit un ou de lemn“,
„Într-o noapte de Crăciun“ etc. Tot în
1907 poeta participă la suferinţa ţăranilor revoluţionari, la care merge de mai
multe ori cu mâncare, atrăgând antipatia
autorităţilor, care erau cât pe ce să o
închidă dacă n-ar fi intervenit Nicolae
Iorga.
Primind aprecierile Academiei
Române (premiul „Adamachi” - pentru
volumele Şoapte din umbră şi Traduceri
libere, respectiv premiul „Neuschotz”,
pentru Ziarul unui motan), Elena Farago
este recunoscută unanim ca fiind cea
mai mare poetă a timpului său. În 1924 a
primit Premiul Internaţional Femina, iar
în 1938, Premiul Naţional pentru Literatură, o recunoaştere a valorii operei sale.
Nici Regele Carol al II-lea nu a rămas
insensibil la realizările scriitoarei, căreia
îi acordă Medalia Bene Merenti - clasa I
(pentru merite literare deosebite) şi
Ordinul Meritului Cultural - Cavaler clasa
a II-a.
Inspiraţia bogată şi cugetarea
adâncă, muzicalitatea şi forma desăvârşită a versului, mlădierea şi stăpânirea
unei limbi pline de rezonanţă sunt atu-

urile pe care poeta le adaugă delicateţei
sale, imprimându-le în creaţia sa de
geniu. Această perioadă plină de
satisfacţii se completează cu apariţia
celui de-al doilea copil, Cocuţa Farago.
Pentru Mihnea şi Cocuţa poeta scrie în
1913 două volume de poezie pentru
copii: „Pentru copii“ şi „Copiilor“.
Cu volumul de versuri „Nu mi-am
plecat genunchii” (1926), Elena Farago
îşi încheie activitatea poetică. Despre
aceste versuri, marele critic literar
Perpessicius scria: „O desăvârşită artă
ale cărei principii n-apar defel la
suprafaţă atât de natural şi obligatoriu
firească este în toată desfăşurarea ei .
Eugen Lovinescu avea să noteze şi el:
„Prin profunzimea sentimentului din care
porneşte şi a emoţiunii ce răsare…, prin
reducerea poeziei la principiul ei fundamental, cât şi prin originalitatea formei, Elena Farago este cea mai patetică
şi mai personală poetă a generaţiei
noastre literare , iar G. Călinescu afirma:
„Cu deosebire originale sunt poeziile
care cântă maternitatea şi în care, în
ritmul tărăgănat al cântecului de leagăn,
mama se roagă cu sincer egoism ca din
toate rugile s-ajungă la cer numai a ei .
Recunoaşterea personalităţii sale
începea să fie din ce în ce mai conturată,
prieteniile se statorniciseră, preţuirile se
accentuaseră, iar în viaţa Craiovei Elena
Farago începea să însemne mai mult,
chiar mai mult, decât o mare poetă. Încă
din momentul stabilirii în Cetatea Băniei,
poeta se considera olteancă prin adopţie. Anul 1921 marchează un moment
important pentru cultura oraşului, Elena
fiind numită de către primarul Ioan. B.
Georgescu în funcţia de directoare a
Fundaţiei „Alexandru şi Aristia Aman“,
post pe care îl ocupă până la sfârşitul
vieţii sale. Roadele inteligenţei şi
perseverenţei sale nu s-au lăsat aşteptate. Într-o perioadă relativ scurtă, poeta
înfiinţează pe lângă Fundaţie o
„Universitate liberă“ sau mai bine spus
un mijloc prin care personalităţile intelectuale ale oraşului aveau posibilitatea
să ţină prelegeri pe diverse teme, însăşi
poeta prezentând celor interesaţi un
curs de istoria artelor. Pentru a fi mai
aproape de dragii ei colaboratori, Elena
Farago s-a stabilit cu locuinţa de serviciu
în curtea Fundaţiei Aman. Această locaţie va deveni, peste ani, casa memorială
„Elena Farago“, prima casă memorială
din Craiova. Printre oaspeţii de seamă ai
poetei s-au numărat şi importanţi prelaţi
ai Bisericii Ortodoxe, care, fie în vizită,
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fie cu probleme directe, au trecut pragul
casei poetei, în care au găsit o permanentă colaboratoare. Pe data de 2 iulie
1922, episcopul de Caransebeş, Filaret
Musa, însoţit de o delegaţie din partea
Primăriei şi Filarmonicii, după ce a participat la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Sfântul Ilie“, a fost întâmpinat de
poeta Elena Farago în curtea Fundaţiei
Aman. Pe toată perioada în care poeta a
condus destinele Fundaţiei au fost
încheiate mai multe colaborări între
Muzeul Aman şi reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe din Oltenia. Era nelipsită de la
slujbele de Te Deum pe care ierarhii
Băniei le săvârşeau cu diferite ocazii,
poeta fiind permanent invitată.
La împlinirea a 50 de primăveri de
la naştere, poeta Elena Farago a fost
sărbătorită în Sala Mare a Teatrului
Naţional din Craiova de către Societatea
„Prietenii Ştiinţei“. Cu această ocazie a
primit urări de bine din partea celor care
i-au fost în permanenţă aproape şi au
apreciat-o: Liviu Rebreanu (pe atunci
preşedintele Societăţii Scriitorilor
Români), Eugen Lovinescu, Şt. O. Iosif,
Eustaţiu Stoenescu, Lucian Blaga etc.
Tot acum este declarată cetăţean de
onoare al municipiului Craiova, recunoscându-i-se încă o dată meritele literare,
culturale şi cetăţeneşti, fiind considerată
o mândrie pentru toţi oltenii care o
adoptaseră.
A muncit până în ultima clipă a
vieţii, deşi era imobilizată din cauza bolii.
Pe data de 4 ianuarie 1954, Elena
Farago, poeta cu „viaţă de roman şi
subiect de dramă“, aşa cum o descria
marele I. L. Caragiale, trecea la cele veşnice, la vârsta de 75 de ani, fiind
înmormântată de cunoscuţi în Cimitirul
Ungureni din Craiova. Despre inestimabilul dar pe care poeta Elena Farago l-a
lăsat în capitala Olteniei, Geo Bogza
spunea: „A fost o vreme când, pentru
orice intelectual român, Craiova
însemna Elena Farago. Acolo, în capitala Olteniei, continua o bănie, datorită
unei femei a cărei casă cu uşa mereu
deschisă devenise o instituţie: oricine îi
trecea pragul pleca mai bogat sufleteşte,
mai hotărât să respingă urâtul şi
nedreptatea“.
Fără a se număra printre cei mai de
seamă reprezentanţi ai literaturii
române, Elena Farago rămâne unul
dintre autorii preferaţi ai generaţiilor de
copii de ieri, de azi şi de mâine, o
Doamnă a sublimului copilăriei noastre.
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JURNAL
Alaltăieri,
am scris un e-mail vieţii mele celei duse,
harfă cu geană de femeie şi trup de zaţ
rămas în cafeaua de dimineaţă.
Am numărat neliniştile vocalelor seduse,
din fiece pântec de vers aşezat pe braţ,
privind spre fereastra cu dantură de ceaţă.
Ieri,
mi-am atârnat ochelarii de gulerul noptierei,
şi ţi-am adunat într-o silabă surâsul părului,
cu care-mi nechezi, la vecernii, sărutul.
Stau de vorbă cu ceaşca de ceai şi pe umărul ei
îmi aşez cotul gurii, vioară în orchestra lutului,
în care suspină ca-ntr-un budoar trecutul.
Azi,
sprijinit în bastonul toamnei cu mersul tăcut,
îmi pun pălăria plictisită de atâtea riduri
şi, ca un copac legănat în şezlongul târziului ,
scârţâi într-un cântec din tine căzut.
O emoţie de sânge sunt, pe-ale zilelor diguri,
oftând într-un val prelins pe obrazul cerului.
Mâine,
pe strada desculţă, pierdută în tropotul trăsurilor,
voi trece ca un gând, cu degetu-n gură, indiferent.
În geamantanul din tâmple, iarna îşi va pune
resturile,
viscolind fraza inimii mânjite de obişnuinţa
lucrurilor.
Iar tu, iubito, proverbul pus într-un măr inexistent,
o să-mi păstrezi într-un album înţelesurile.

LA NUNTA VOASTRĂ
Noiembrie şi-a aşternut genunchiul,
pe chipul frunzei, rătăcind haihui,
la nunta voastră au dansat bemolii,
sărutului dintâi.
Peste muşcele a căzut amurgul,
în turlă clopotul se frânge,
pe nervii toamnei picură diezii,
emoţiei ce plânge.
Cândva fiorul v-a cuprins pe trupuri,
un menuet v-a înnoptat pe fire,
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azi aţi rostit bisericii din suflet,
suspinul de iubire.
Noiembrie şi-a aşternut genunchiul,
pe chipul vostru vremuit de dor,
acelaşi vals vă bântuie amorul,
trecutului fior.
Iar azi de nuntă, vă uniră-ţi trunchiul,
într-un amurg cu simfonii în păr.
Scrisă azi, 13 nov. 2010, la nunta compozitorului
Marin Voican-Ghioroiu cu soprana Rodica Anghelescu

NECHEZUL IERNII
Nechezul iernii şuiera prin mine,
pe gânduri lunecau schiori,
în păr zăpada îşi torcea fuiorul,
sub mâna ta, cădelniţând fiori.
Tuşea îngheţul în genunchii lunii,
cu un sărut te-am colindat,
tulpina ierbii se făcuse ţurţur,
la cotul nopţii şuie, atârnat.
Urla un lup cu promoroacă-n glezne,
mustaţa dealului trosnea,
un Moş Crăciun, bolnav de insomnie,
c-un pumn de viscol ne îmbrăţişa.

MIROS A TINE
Miros a tine, noapte culcată pe dunga de tăcere,
stau în odaie şi mă atârn de umărul cearceafului,
prin trup mărşăluiesc întâmplările cu colţi de lupi,
şi rostirile inimii sughit a îmbrăţişări pasagere.
Mă doare asfinţitul pleoapei, cu care scobeam lutul
cuvintelor respirate în strungăreaţa sânului,
peste care aşezam tâmpla degetelor şi cotul
sărutului,
închipuindu-mă o fărâmă de soldat, pe care trupul
l-a abandonat în tranşeea cu deliruri de coapse
şi incest de mirări.
Miros a tine noapte limbută, cu luna agăţată în
şold.
Miros a tine noapte, depravată de goliciunea
pietrelor.

D L
estine

Miros a tine noapte, rostogolită-n fiecare gând
cu care-mi jefuiesc certitudinile, nechezând,
nechezând…

să se mire de sunetul ploii
atârnate de streaşina gurii
cu care-ţi zâmbesc plictisul.

PLOUA IMENS

DESENASEM CHIPUL TĂU

Ploua imens pe caldarâmul toamnei,
noiembrie se rupse în călcâi,
din plopul firii-a mai căzut o frunză,
pornind înspre-al morţii căpătâi.

Desenasem pe călcâiul geamului
chipul tău, frunză aiurea,
crescută-n livada cu rădăcini de nuci.

E o tristeţe ce-mi inundă chipul,
se duse mâine dincolo de ieri,
nici tu nu mă mai prinzi într-o privire,
nici tu nu mă mai mori printre păreri.
Ploua imens pe-o margine de tine,
ploua imens la streaşină de sân,
se spânzurase cerul într-un buric de ziuă,
cu înc-un vers plecarea mi-o amân.
Ploua imens pe caldarâmul toamnei
că aeru-şi lovea în picuri dinţii,
statuia-n parc, tuşind a dimineaţă,
umbla în pumni cu noi, îndrăgostiţii.

SĂRISE DIMINEAŢA
Sărise dimineaţa din pat
şi plecase desculţă prin trifoiul verde,
atârnat la brâul zilei.
Obrajii vântului, înecaţi în fântâni,
despuiau toamna, împachetată în apă.

Fereastra se curbase sub legănarea ta
şi doar greierii coborau pe poteci,
ascultând pietrele cu şoapte de nisip
răsfoit prin ceaslovul ierbii.
Desenasem chipul tău,
pe lumina crengii cu ochi de dimineaţă.
Florile plecate-n vacanţă,
fredonau nostalgia emoţiei
întârziate pe fluturii, umblând târâş,
prin gândul aerului aţipit în pupila cerului.
Numai banca din parcul împotmolit
în plictiseală,
îţi înrăma zarea trupului
ca pe o fotografie cu umerii tatuaţi
de foşnetul sărutului strănutat
de harpa vântului.

X.
Aici sunt vârstele mele,
acolo sunt vârstele tale.

Am prins gândul de genunchi
şi-am plecat să potcovesc cai verzi
în Pădurea Adormită.

Între ele, mirarea lutului,
înspăimântat de singurătatea lui Noe,
sădită-n coapsa femeii sale,
încă nenăscute.

DACĂ MĂ STRIG

II.

Dacă mă strig, plânge vântul
şi drumul se împiedică în copacii
cu zâmbet prelung
şi amurg tocit la ferestre.

Tu semeni cu marea
când noaptea-i aruncă în colţul buzelor
o eclipsă de lună.

Rămâne portretul ierbii,
cules pe falangele greierilor,

iterare

Printre clipele tale îşi trec statuile
cuvintele urcând înspre tăcere,
ca nişte nave de lemn cu mirosuri de cataclisme,
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încât vestigiile cărnii tale –
potop de trandafiri peste arhipelagul ochilor mei –
ridică zvonuri de insule abandonate,
în malul simţurilor mele,
odată cu fiece dimineaţă clandestină de nuntă.
Între două săruturi,
îţi simt îmbrăţişările înconjurându-mă,
ca pe-o recoltă a piratului tău reflux.

XIII.
Doar lumina garoafelor aţipite în vază
mai bântuie umbra candelei
de dinapoia ochilor tăi,
înnoptând pâlpâirea rugăciunii
picurate în mireasma genunchilor.

NU MAI AM ÎNVELIŞ
Nu mai am înveliş,
nu mai am înfăţişare,
nu mai am miez de foşnet.
Bate inima copacului
din frunza cu care mă dojeneşti,
printre dinţii cu priviri de oştiri
şi coapse de tranşee.
Am rămas un înger
pe sprânceana degetului
cu ecou de sânge.

FIINDCĂ
Fiindcă aveai umbre la inimă,
lăsasem sufletul în odaie,
aşezat pe sânii ferestrei cu cotul proptit
în ceafa teiului de lână cer.
M-ai privit ca pe o aripă de vânt,
desenându-mi conturul pe silaba sfârcului
şi visau stelele sub ceaşca nopţii,
şi se căţărau lupii pe spinarea pădurii
de dincolo de gura dealului…
Ţi-am mângâiat melancolia părului
şi-am dus degetul la gură
ca nu cumva cuvintele să te iubească.
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CÂNTEC
Mergeam încet pe faţa ei,
ca un amurg spre răsărit,
şi se surpau pleoapele sub tălpi,
rănindu-mă,
risipindu-mă,
pe trupul foşnit,
al urechii din marginea
sunetului ud,
căzut printre cuvintele
cu care mă tac,
cu care m-aud.

RUGĂCIUNE
Doamne, fă-mă dor pe frunză,
ca să mă reazim de gândul copacului,
retras în ploaia din pleoape.
Doamne, fă-mă dor pe călcâi,
să mângâi iarba
tocită pe sandaua din osul drumului.
Doamne, fă-mă dor de tine,
să mă curb în pântecul pământului
ca să înţeleg de ce tace infinitul.

ADÂNCUL MĂ PRIVEŞTE
Adâncul mă priveşte,
cu orbul ecoului rămas gol,
în palma răsfirată a cămăşii
mugurind a pleoape de buze.
Şi ţopăie ploaia la streaşina cărării,
zburate pe glezna ochiului
cu care te caut în lacrimi.
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Fiecare zi, una după alta, a curs firesc până în seara de dinainte de Crăciun, când am venit de la mine din sat, frânt
de obosit. Revăzusem mormântul părinţilor şi, ca într-un dialog în doi, le spusesem ce voiam să fac în viitor. Fără măcar
să mănânc, m-am întins şi am aţipit aproape o oră. Când m-am trezit, am deschis calculatorul. Olesya mă căutase în
dimineaţa zilei deja trecută, şi-mi lăsase, pe ecran, pupici, inimioare arzând şi o adresă de internet la care am găsit
colinde. Ideea mi s-a părut a fi a unui suflet de copil. Nu m-am putut abţine şi am sunat-o, însă telefonul, când închis, când
ocupat. M-am mirat, însă nu am băgat prea mult în seamă. Ceva mai târziu, cineva mi-a bătut la uşă.
- Vreun vecin sau o vecină - mi-am zis. - Îmi aduce vreo factură, altfel... Tocmai acum, de sărbători
Când am răsucit cheia în uşă, am avut o presimţire şi a sfârâit inima în mine. Am deschis. Olesya mi-a sărit de gât.
- Nu se poate Tu? De ce nu mi-ai spus?
- Eee. Şi surpriza?
***
Târziu, aproape de miezul nopţii, mi s-au confirmat presupunerile. Oly era gravidă. Un amestec ciudat de emoţie şi
viaţă ne-a zguduit pe amândoi. O clipă, mi s-a părut că alunecăm spre rădăcinile fiinţei, ca într-un sac fără fund, în
cealaltă, că ne scăldam în nori, alături îngerilor..
- Ea-El, copilul din pântecul tău, începuturi, şi cer şi pământ. Nu peste mult timp, poate fi un altfel de a fi. În plus, un
altfel de început şi un nou pod peste Prut. – am zis în timp ce am mângâiat şi sărutat tandru burtica ei uşor ţuguiată.
- Nick, m-am gândit să fac avort, deşi...
- Nu ai gândit bine Copilul rămâne E primul semn că noi ne-am vrut.
- Păi da, dar dacă se încurcă iţele? Şi pentru mine, şi pentru tine...
- Se încurcă, se descurcă... În lumină şi în iubire, până la ură, totul trebuie să fie bine
- Aşa zici tu?
- Eu? Nu, Lumea, Dumnezeu...

NICOLAE BĂLAŞA (ROMÂNIA)

De sărbători,
dulcele plâns

***
Chiar în ziua de Crăciun, a ajuns la noi şi Yanina. Am aşteptat-o la gară. Adusese cu ea tot felul de materiale pro
Viktor Ianukovici, candidatul opoziţiei rămas în campania electorală din Ucraina.
- Draga mea, ce faci cu chestiunile astea aici, în România? - am întrebat-o după ce mi-a oferit din fiecare afiş câte un
exemplar.
- Ei, ce? În România, ca în România, dar de aici, plec la Cernăuţi, cu Olesya. Iar acolo, populaţia e pro Iulia... O să vă
ia vouă insula... Vedeţi voi pe dracu Insula Şerpilor ... Spălăcita aia care, cică, ne-ar duce în Europa.
- Şi ar fi rău?
- Eu ştiu? Cert e că ai ei, cu portocaliul, în câţiva ani, ne-au dus la sapă de lemn. Ţarul, Putin, pe bună dreptate, s-a
făcut al dracu Petrol, nu, gaze, nu... Iar europenii ne dau sfaturi Că de sfaturi ducem noi lipsă
- Nici noi ... Şi, totuşi, în Occident e cultura lumii
- Să fim serioşi Istoria civilizaţiei, un fel de veşnic război al omului, contextual, bestie, oriunde s-ar afla Ce te face să
crezi că în Siberia, sau în Extremul Orient, n-ar fi? După mine, cam totul e nuanţă a omului şi a felului său de a se
manifesta. Iar dacă suntem sinceri, spiritul Indiei, al Chinei, Mesopotamiei, Marele Babilon, strălucirea Semilunii Verzi,
civilizaţii vechi, au fost cu mult înaintea Greciei, a Romei... Recunoaşte cineva?
- Şi da, şi nu prea
- Da? Mira-m-aş Tracia, ca civilizaţie, a recunoscut-o careva?
- Ba.
- E, păi, vezi? Iar Traian cu romanii, când au venit, nu au găsit aici, doar dihănii şi porci mistreţi. Conducătorii din
Occidentul de acum, cu şopârle, cu o fi şi o păţi... În realitate, vor câştig. Domnule profesor, omul, de la noi, are nevoie de
pace, linişte în casă şi copii la masă. Restul sunt bazaconii Intrigi spre globalizarea pământului
- Şi ruşii?
- Sunt vecinii noştri Vrei, nu vrei, tot la ei, peste gard, ceri În plus, nu trebuie uitat că sunt, în răsărit, cât vezi cu ochii.
Apoi, Dostoievski, Tolstoi, Puşkin ... Ultimul a trecut şi prin Chişinău şi prin Odesa. De la ei, un gram de suflet, un altul de
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minte, e şi în mintea şi în sufletul omenirii. Ce zici, e puţin?
- Nu prea
- Oly, draga mea, ca să auzi şi tu, ,,nu prea”?
- Mânca-l-ar mama Mie îmi place, oltean, sadea
- Şi dacă n-o să câştigaţi? – am întrebat-o.
- Ce-am avut, şi ce-am pierdut
- Asta să o crezi tu? Îţi spun eu, ai cam dat de dracu
- Mă omule, arăt aşa de rău, sau, ţi-a luat ameţita asta minţile? Ei, ce zici? – m-a incitat Yanina în timp ce şi-a etalat şoldurile
şi talia de viespe.
- Mă abţin
- Ce e aia? Mă băiatule, ori una ori alta, nu aşa precum curvele ălea, care ar sta şi nu prea, dar bani ar lua Uită-te şi tu la
subsemnata... Dar ce să mai vezi? S-a lipit asta de tine şi... ai orbit rău Până pe la vreo treizeci şi cinci de ani, pot avea un loc chiar
şi în centrul Parisului, pe Champs Elysees
- Ehe ... Nu prea Lui Sarkozy i-a luat minţile Carla Bruni, pe vremea când tu nu aveai nici măcar chiloţei
- De unde ştii mă, de unde ştii?
***
Zilele din preajma Anului Nou, le-am petrecut pe Valea Prahovei. Ne-am cazat la Sinaia, într-o pensiune de pe strada Zadei.
Gazda noastră, familia Nădăşan, cunoştinţă mai veche, ne-a primit cu aceeaşi căldură. Ceaiuri înmiresmate şi băuturi din fructe
de pădure ne-au fost aduse de cum am intrat în casă. Ne-am ales două camere la demisol, cu intrări separate, intime şi tocmai
bune de făcut nebunii. Încă din prima zi, ne-am simţit bine, însă Yaninei aproape că i-a venit să plângă, când a trebuit să se culce
singură. După ce i-a spus Noapte bună , Olesya l-a sunat pe Igor, moldoveanul din Chişinău.
- Igor, dragul meu, cum să îţi spun...
- Iar se simte rău olteanul tău Ventuze Ventuze, ţi-am mai spus Ori stai la capitolul ăsta prost? Îţi împrumut eu
- Mă, ia vezi Nu fi obraznic Olteanul e al meu şi-l tratez după cum vreau. Mă gândeam însă...
- La picioarele Măriei Voastre...
- Olesyei, poate vrei să spui Lasă prostiile şi zi, unde eşti?
- La Bucureşti, singur cuc, cu o sticlă de vodcă în gât şi mintea la femei Asta pentru că una, a mea, Măriuca, de pe aci, s-a dus
la mumă-sa în Maramureş. Cică, să-i dea ţâţă
- Şi tu?
- E, m-aş fi dus şi eu, numai că ăia umblă cu hangerul la brâu Odată îi apucă şi harşc, fuduli la frigare Mai ştii? S-a zis cu
moştenitorii
- Fugi, mă, românii sunt la fel ca noi Se mai aprind ei, dar au suflet bun. Uite, tocmai din acest motiv îţi propun să vii la Sinaia
şi am să-ţi prezint...
- Castelul Peleş Fără domniţe, la ce bun?
- O rusoaică
- O ce? Ălea, nu
- Stai, nu te aprinde, că şi ea tot om e Din Odessa Vorbeşte româneşte, ruseşte, turceşte... O fi ea rusoaică dar de pe aici,
din Dobrogea... Când ai să o vezi, o să-ţi pierzi minţile. ...Vii?
- Eu ştiu? Dacă Măriuca s-a dus la mumă-sa...
***
Spre miezul nopţii, am mers împreună la gară. Igor a venit la timp, însă uşor ameţit. Ne-am întors toţi trei la gazda noastră.
Yanina dormea chiar şi când am ajuns, deşi ceva zgomot tot s-a făcut. Oly nu s-a putut abţine şi s-a dus la ea.
- Scumpa mea, ţi-a pus Dumnezeu mâna în cap Vino să-ţi prezint un Făt-Frumos, tocmai de la Moscova
- Vezi ce rea eşti? Ce-ţi pasă ţie dacă ai pus mâna pe zăpăcitul ăla?
- E, zăpăcit Taci că te aude şi te strânge de gât Hai, vino Nu glumesc
Yanina a întrat în cameră, într-o cămăşuţă de noapte transparentă, încât Igor, când a văzut-o, parcă a orbit, iar mie, pe loc,
mi-a ajuns stomacul în gât.
- Draga mea, i-ai văzut Bărbaţii, tot bărbaţi Mă, tu ce te uiţi? ... Şi pune mâinile la gură Lasă-l pe băiatul ăsta Cumva tot
trebuia să se trezească şi el din beţie Igor, ce zici, dragă?
- Vai di mini Mi s-a luat orice piuit
- Au, au Păi, rusu-i rus Ăsta…
- Nu te grăbi E băiat deştept. În plus, la Chişinău, ai şi tu un om al tău, că doar e campanie. Iar la un adică, e chipeş, nu-l vezi?
De tăvălit, o noapte, două, e tocmai bun
- Nu zici rău Igor, dragă, hai
- Hai, dacă zici, hai Vai di capul meu Măriucă dragă, să mă ierţi că tot la ţâţă ajuns-am şi eu
***
În ziua următoare, am mers la Buşteni. Am urcat la Babele. Câteva ceasuri, a fost senin. Peste tot, în jur, agitaţie, chicoteli.
Unii schiau, alţii beau vin fiert şi admirau spectacolul naturii.
După masă, am coborât. Neastâmpărul, intrat parcă şi în oase, ne-a dus în Poiana Braşov. Acolo, puzderie de oameni. Pârtia
era plină, iar pe alei, nici că puteai merge fără a te împiedica de vreun rătăcit ca şi noi.
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- Doar cu vin fiert, parcă nu se poate – ne-a zis Olesya, lihnită.
- Eu aş mânca şi lemne coapte – a completat-o Yanina.
Am intrat, pentru că tot ne era în drum, la Şura Dacilor. Acolo, totul, un vacarm. Oameni la masă, alţii în picioare. În aer, miros
de sarmale, fripturi, hamsi, cafele, tutun… Trebuia să fii om cu plămâni buni ca să poţi să respiri
- Of, hai, deşi...
- Să nu cumva să avortezi pe-aici, că… Spune-mi ce pofteşti şi eu ţi-aduc – i-am zis, în şoaptă, Olesyei.
- Orice, îmi este foame şi mie şi copilului…
În faţa noastră, la câţiva paşi, Coliba Haiducilor. Ruptă parcă din timp, cu iz de basm, cu chelneriţe, parcă domniţe la vânat,
ne-a ademenit, chiar dacă, acolo, preţurile te puneau pe un uşor oftat. Şi, totuşi, am intrat. În interior, mirosea a specific românesc.
Mâncăruri alese, muzică populară şi voie bună. Nu era aglomerat, însă nici locuri libere nu prea se găseau. Dintr-un colţ al sălii, sa ridicat, atunci, nea Titu Tudosie, om de afaceri, un generos al soartei, căutător de folclor în sufletul oricăruia putea spune ceva
despre un anume trecut, pe care el îl putea învia. Mă observase. Prieten mai vechi, s-a îndreptat spre mine de cum m-a zărit. Abia
atunci, am putut vedea, peste umărul său, la masă, pe Irina, soţia sa, apoi pe Gelu Boerică, un om bogat al Craiovei, şi filantrop cu
adevărat. Lângă el, Diana şi Mihaela, prinţesele lui. Elegante şi gingaşe, atunci, farmecul locului. Vis-a-vis, Amer, sirianul din
Aleppo, omul în ochii căruia puteai privi întreaga Persie. În partea cealaltă a mesei, Rodica, nevasta sa.
- Ce mică este lumea, şi ce onoare – am salutat pe Tudosie, în timp ce am prezentat pe cei ce mă însoţeau: ea este Olesya
din Cernăuţi...
- Iubita sa, ca să ştiţi Acum, moartă de foame - a glumit Oly, zâmbind.
- El, Igor, o cunoştinţă de prin Chişinău, iar ea, Yanina...
- Rusoaica din Odessa ... m-a completa fata.
- Domnule profesor, de curând, parcă, prin Franţa, acum, la braţ cu Ucraina, cu Rusia Eşti mare, domnule Ar trebui să te
pună Guvernul la externe... dar până atunci, ne-ar face plăcere dacă ai sta cu noi Români de soi
- Ce să mai zic, am fi chiar onoraţi... Totul e să nu deranjăm – am oscilat eu, mai ales când am văzut că nu aveam de ales.
La masă, din nou, prezentări. În câteva clipe, s-a făcut ceva loc, s-au mai adus scaune şi s-au aşezat, pentru noi, tacâmuri.
Între două glume, am mâncat, apoi, ca oamenii puşi pe chef, am ieşit la joc. Spre miezul nopţii, am aflat că Boerică scosese, de
curând, un album şi, incitat, s-a dus în faţa formaţiei. A făcut spectacol. S-a aplaudat întruna în timp ce vinurile au dezlegat bine şi
limbile, şi, larg, pungile.
- Cum e, domnule profesor? - m-a întrebat domnul Tudosie după ce a dat nişte bani la lăutari.
- Bine, cum să fie? Sincer, nu mă aşteptam – m-am bâlbâit eu.
- Ce noutăţi mai ai?
- Mă însor – i-am răspuns eu involuntar.
- Fraţilor, gata, linişte ... Fratele nostru are, pentru noi, o veste Se însoară
Toţi au bătut din palme. Numai Yanina parcă a rămas cu gura căscată, iar Olesya s-a îmbujorat.
- Domn‘ profesor, nu vrei să-ţi dau eu o afacere, la fel de proastă? – a glumit Boerică.
- Frate Nu se poate Frate de-al nostru s-a însurat – le-a zis Amer.
- Abia acum avem motiv să o facem lată ... – l-a completat Tudosie.
- Asta ziceam şi eu, că, la voi, pretextul e unde e – a râs Amer
- Pupă, mă frate, mireasa Că naş, dacă vrei, o să-ţi fiu chiar eu – m-a îndemnat Gelu.
- Noi, cum doar tu? ... Păi, frate, ne laşi aşa, cu marfa în drum? – a intervenit Amer.
- Dragul meu, ne facem de râs – s-a ruşinat Olesya.
- Nuuu În seara asta, oficial, cu martori, chiar ne-am luat – i-am zis eu în timp ce am scos din buzunar un inel, pe care îl
cumpărasem, într-o zi, de salariu, înainte de a veni ea, la Craiova.
- Punct ochit, fapt împlinit La orice mă puteam aştepta, dar la asta, ba – şi-a zis Yanina, ca pentru ea.
- Tu vorbeşti serios? - m-a întrebat Olesya, aproape ameţită.
- Da Actele o să le avem în curând Cred că ar fi mai bine, în România, dar vom vedea ... am asigurat-o eu.
- Bravo Să vină şampania Hai, şi... la mulţi ani Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască ... La mulţi ani – a dat Tudosie tonul, iar
ceilalţi s-au ridicat în picioare şi au început să cânte.
- Toţi sunt olteni de-ai tăi?
- Altfel, de unde?
- Şi el, cel cu mustaţă, care nu prea vorbeşte bine româneşte ?
- Şi Oltean get-beget Doar cu limbajul e în devenire...
- Doamne, o altă lume Voi parcă n-aţi fi de pe pământ.
- Păi, află Doar ţi-am zis că, la mine, e o lume, cum să-ţi spun, din altă lume.
***
Noaptea de An Nou, am petrecut-o în acelaşi anturaj, însă, într-un restaurant mai mare. Mâncăruri, care mai de care,
program de noapte, dansatoare, vinuri selecte şi cupe de şampanie. În ziua următoare, eram toţi mahmuri.
- Frumoşilor, orice început are şi un sfârşit - le-am zis, pe seară. Acum fiecare, pe drumul său.
- Şi eu? – a glumit Oly.
- Tu? Poţi să o iei încotro vrei Oricum, tot la mine o să ajungi Dacă ne-am luat, ne-am luat De acum, oameni cu
responsabilitate. Nu ai zis aşa?
19

D L
estine

iterare

- Ai dreptate Numai că, de data asta, am să mă duc tot la Cernăuţi. Le spun la ai mei, o ajut cu afişele pe Yanina, şi de Anul
Nou...
- A, nu, acum ... An Nou?
- Al nostru
- După stil vechi – a completat-o Yanina.
- Dragă, m-ai dat gata
- Deci, când? – am vrut eu să lămuresc timpurile.
- Peste vreo săptămână şi ceva... o să vin cu ei... Cu mama, cu tata...
- Atunci să te văd pe unde scoţi cămaşa? – s-a amestecat şi Igor.
- Mă, tu să taci... Că dacă ai fi bărbat, m-ai lua, aşa,... cum a luat-o el pe ea Draga mea, să ştii că, pentru prima dată, te
invidiez
- Păi... – s-a bâlbâit Igor.
- Păi? Au, au Până una, alta, te duci la tine la Chişinău şi... Nu uita: pro Ianukovici, pro Rusia
***
Ne-am despărţit în primul rând de Igor. Pe Olesya şi Yanina le-am condus, din nou, până la Suceava.
- Dragul meu, mă descurcam şi singură, dar dacă aşa ai vrut tu... Mulţumesc şi să nu uiţi că te iubesc mult, mult
- Cât?
- Până la cer şi mai sus
***
La întoarcere, spre Craiova, am făcut un popas în Braşov. M-am dus la Biserica Neagră. În interior, la început de an, oameni
contemplând. Circa o jumătate de oră, mi-am odihnit şi eu, acolo, gândurile. După ce am trecut dincolo de vârfurile pietroase, pe
traseul Rucăr-Bran, şi am coborât dealurile subcarpatice, am întâlnit ciobanii, cântând la fluier, cu oile şi mieluşei fragili după ele.
Coborau la vale, spre Dunăre.
- Probabil aşa vorbesc ei cu munţii, cu mioarele... - mi-am zis, în timp ce mi-am amintit de organistul Bisericii Negre care, pe
ritmuri, parcă se înţelegea cu divinitatea.
***
Imediat, după sărbători, am reînceput şcoala. Eram obosit. Programul de lucru mă extenua. În fiecare zi, abia aşteptam să
ajung acasă. Uneori, nici nu apucam să schimb câteva vorbe cu Oly şi, instantaneu, adormeam. Într-o vineri, în ultima zi de lucru a
primei săptămâni, am procedat la fel. Am dormit până târziu, aproape de miezul nopţii. Când m-am trezit, am deschis calculatorul,
am încercat să o contactez pe Olesya, însă nu mi-a răspuns. Calculatorul ei era închis.
- Probabil, la ora asta doarme - mi-am zis şi am încercat să mănânc ceva, în timp ce urmăream programul de ştiri. Accidente
rutiere, furturi, hoţii, violuri, ca în fiecare zi Nimic interesant. Spre sfârşit însă, prezentatoarea s-a oprit şi a anunţat o ştire, de
ultimă oră, venită pe canalele internaţionale de informare.
- Grav incident în Ucraina, în zona Cernăuţi Un grup de tineri angrenaţi în campania electorală, au fost bătuţi. Mai vedem că,
în altercaţie, grupările rivale au folosit bâte, furci, topoare. Ni se semnalează şi răniţi. Vom reveni atunci când vom avea amănunte
şi imagini.
Pentru câteva clipe, mi s-a părut că nu mai văd în faţa ochilor. Presimţiri negre mi-au zguduit sufletul. Într-un fel de disperare,
am sunat în Ucraina. Nu mi-a răspuns. Am deschis, iarăşi, calculatorul, însă, al Olesyei era tot închis. Câteva clipe mai târziu, mi-a
venit ideea să o sun pe Yanina.
- Unde eşti? – am întrebat-o imediat cum a deschis telefonul.
- Au Doamne, Doamne ... La Cernăuţi – mi-a răspuns ţipând.
Convorbirea mi s-a întrerupt. Am încercat din nou să o prind însă în zadar. Aproape fără să ştiu, m-am îmbrăcat, am luat
actele, banii, apoi am pornit la drum. Timp de peste două ore, am condus aproape năuc. M-am dezmeticit lângă Piteşti.
- Doamne, unde mă duc? – m-am întrebat la fel de disperat şi am sunat. Nimeni După lungi insistenţe, mi-a răspuns Yanina.
- Am fost bătuţi Sunt tranchilizată şi abia te aud...
- Şi Oly?
- Şi ea... – abia mi-a răspuns şi iar a închis.
Aproape de prânz, în ziua următoare, eram, deja, la Consulatul General al Ucrainei, la Suceava. Povestea era cunoscută,
însă se încerca, în mod diplomatic, să nu se facă din incident o adevărată catastrofă, deşi situaţia era suficient de gravă. În urma
mai multor încercări, pe telefonul Olesyei, au răspuns părinţii săi. Plângând, mi-au spus că ea intrase în comă, imediat ce un
besmetic, în seara de dinainte, îi înfipsese o furcă între coaste. M-am dus din nou la Consulat.
- Domnule, ce-mi cereţi aproape că nu se poate. Nu avem acorduri în acest sens. În plus, ea trebuie dusă urgent cu un
elicopter, cu un avion... Se pare că ar fi vorba de un transplant... La Kiev, e prea departe... Sunt probleme... Dar să vedem...
Trebuie să avem răbdare
- Ce răbdare, domnule Consul, când fata asta moare, iar în pântecul său poartă şi copilaşul meu?
Diplomatul m-a privit uimit.
- Şi ce pot face eu?
- Să o aducem aici, la Suceava apoi, de spitalizări, transport, operaţii, mă voi ocupa eu. La Târgu Mureş sunt specialişti, spital
mare ...
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- Totul ar fi posibil, dacă ar fi nevasta ta cu acte...
- Nu Orice se poate dacă aţi vrea Excelenţă, vă rog să înţelegeţi că dacă se întâmplă ceva cu viaţa acestei femei, mă voi
adresa instanţelor internaţionale şi vă voi acuza de crimă Însă asta nu-mi rezolvă problema, ce Dumnezeu
- Domnule, nu înţelegi că nu e şi cetăţean român? Că cineva trebuie să plătească... În plus, ce garanţii avem noi că ceea ce
spui e adevărat?1
- O să vă convingeţi... De ce nu o întrebaţi? Dar până una, alta, dacă rezolv cu SMURD-ul din România, tratamentul,
transportul, o aduceţi până aici, la Suceava?
- Să zicem Încercăm
Uşor împăcat, l-am sunat pe Tudosie. I-am spus unde sunt, apoi i-am povestit, în grabă, cele întâmplate.
- Domnule profesor, sincer, mi se rupe sufletul Doctorul Raed Arafat, şeful de la SMURD, e din Damasc, din Siria... Doar
fratele Amer... sau Boerică pot rezolva o astfel de chestiune Banii, nu sunt o problemă Aşteptaţi o secundă
Cu o oarecare speranţă, m-am aşezat pe un scaun şi am sunat, din nou, pe Olesya. Mi-a răspuns mama sa. Plângea O clipă
mai târziu, am auzit-o şi pe ea. Respira. Mi-a sus ceva, în şoaptă, însă nu am înţeles.
- Va fi bine Fii tare Ai să vezi, vei scăpa – i-am zis, apoi am închis pentru că lacrimile îmi curgeau şiroaie. Toţi cei din
Consulat mă priveau cum plâng, fără a mă putea abţine. Câteva minute mai târziu, mi-a sunat, iarăşi, telefonul.
- În cel mult o oră, elicopterul de la Târgu Mureş va fi la Cernăuţi. Boerică a vorbit, nu am idee unde, însă la Ambasada
Ucrainei a rezolvat problema survolării graniţei. Aşa că stai liniştit Eu şi Amer vom fi peste câteva ore acolo.
- Of, Doamne, cum să vă mulţumesc Acum zbor peste Munţii Moldovei
Când am ajuns la spitalul din Târgu Mureş, Olesya era deja la terapie intensivă. M-au lăsat să o văd doar câteva clipe. Parcă
mă aştepta. Când i-am sărutat mâna, m-a simţit şi a clipit uşor.
***
În următoarele ore, specialiştii au făcut tot felul de analize, de investigaţii, apoi au decis să extirpeze un rinichi aproape
sfârtecat şi să o treacă pe dializă, întrucât nici celălalt nu era tocmai în formă. Radiografiile îl arătau tumefiat, dar încă mai
funcţiona.
- Ne-ar trebui, urgent, un donator – mi-a zis medicul în supravegherea căruia era Olesya.
- Mda ? – m-am aprobat în gând Dacă se poate, acela voi fi eu – i-am zis, fără a mai sta pe gânduri.
***
Fratele Amer şi Tudosie ne-au găsit deja în sala de operaţie. Pe o masă eu, pe cealaltă ea, de jur împrejur, medici, deasupra
noastră, a tuturor, cu siguranţă, Dumnezeu În ziua următoare, la reanimare, paturile, unul lângă altul. Când s-a trezit, Oly a clipit.
Am privit dincolo de ea şi abia atunci, am căzut într-un somn adânc.

Obiectiv – subiectiv relaţie duală în cadrul înţelegerii
sau formă speculativă de ameţit omenirea?
În viaţa de toate zilele ne punem, cel puţin periodic,
întrebări de genul: ,,Ce este real şi ce este simplă aparenţă?”,
,,Am fost obiectivi în tot ce am întreprins?” ,,În ce măsură
mintea noastră colorează sau chiar distorsionează lucrurile?”,
sau ,,Poate mintea umană să ştie adevărul despre viaţă şi
cosmos? Puse sub acest aspect, întrebările anterioare au
caracter filosofic, însă, ele apar şi în mod obişnuit în cadrul
interacţiunilor umane, acolo unde trebuie să distingem faptele
de fantezie. Problema percepţiei sau cum formează mintea
noastră impresii şi idei despre lumea naturală, a celorlalţi şi a
sinelui, este foarte importantă pentru procesul înţelegerii.
Pe tema percepţiei şi mai ales despre nevoia constantă
de dovezi observabile pentru idei, a scris mult mai ales Francis
Bacon (Amintiţi-vă problema idolilor ). Dincolo de spusele sale,
din studiile suficient de variate, se detaşează ideile conform
cărora, ceea ce se poate observa este, sau nu este tot timpul,
exterior minţii umane. După cum se ştie, cele cinci simţuri
majore ne informează despre înfăţişarea „lumii exterioare” sau
despre senzaţiile, durerile şi plăcerile corpului, dar ele nu ne
dau acces la tot ce putem „observa” despre noi înşine sau chiar

despre realitate, în general. S-au întâmplat cazuri când chiar
observatorii pregătiţi pot fi victime ale percepţiilor sau
observaţiilor greşite. Mai mult, rezultatele fizicii şi astronomiei
de azi ar fi de ajuns pentru a distruge orice iluzie conform căreia
simţurile noastre ne înşeală atâta timp cât ele nu descoperă în
anumite cazuri, mai nimic direct (este vorba despre natura
realităţii la nivel microfizic, microbiologic sau
macroastronomic).
Metodele empirice ale ştiinţelor naturale, toate variantele
metodei deductive generale, permanent consideră observaţia
senzorială ca prim şi ultim pas şi criteriu de validitate. Aceasta,
desigur, ajută la testarea obiectivităţii unei ipoteze. Ideea
ştiinţifică clasică a obiectivitaţii este total neadecvată ca
standard al adevărului, deoarece este fixată pe lumea
obiectelor şi, în această ,,fixaţie naivă”, pierde din vedere
lumea subiectelor. Cel care vede este exclus în favoarea a
ceea ce este văzut.
Problema clasică a cunoaşterii este relaţia dintre subiect
şi obiect, care poate fi considerată şi ca dilema ,,recepţieproiecţie”. Minţile umane pot fi comparate şi cu un aparat
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receptor ca radioul sau camerele de filmat şi în acelaşi timp cu
aparatele reproducătoare, precum casetele de playback sau
proiectorul de filme. Dilema care se creează constă în
întrebarea: mintea umană funcţionează sau poate funcţiona
simultan ca ambele tipuri de aparate? Pe scurt, mintea
percepe ceea ce proiectează ea însaşi? La această întrebare,
pot fi formulate o mulţime de răspunsuri care au în general
ceva în comun şi anume:
1. Mintea, în condiţii normale, percepe doar ce este ,,dat”
obiectiv de la altceva, decât ea însăşi. (Adesea numit
naturalism sau ,,realism naiv”).
2. Mintea percepe ceea ce este dat obiectiv, dar mereu şi
numai cu ajutorul formelor ,,subiective” sau ,,proiecţii” proprii,
de cele mai multe ori ca interpretări personale şi/sau sociale
(numit uneori interacţionism sau constructivism).
3. Mintea creează tot ceea ce percepe sau concepe unele
reprezentări la nivelul conceptual-perceptual relativ conştient,
altele subconştient sau „supraconştient”. (numit uneori
solipsism, uneori idealism ontologic, alteori ,,mentalism”).
5. Mintea selectează pe larg şi respinge datele (fie
conştient, fie în mod obişnuit), în funcţie de un model mintal
dobândit şi/sau în funcţie de mediu (numit uneori gestaltism,
un fel de relativism perceptual).
6. Mintea percepe mereu şi numai ,,fenomene”, acestea
însemnând “orice reprezentări care îi apar conştiinţei”.
Fenomenele sunt recunoscute ca fiind mai mult sau mai puţin
de origine subiectivă sau obiectivă (numit fenomenalism sau
fenomenism).
Dincolo de toate aceste formulări, atâta timp cât mintea
individului exprimă sensuri care nu sunt conforme cu
realitatea, acele sensuri sunt subiective. Din cercetările făcute,
s-a observat faptul că, ,,cu cât este mai adevărată o abordare
exprimată de minte, cu atât mai obiectiv, independent de
mintea subiectivă, este sensul”. În consecinţă, înţelegerea ar
trebui mereu să înceapă de la fiecare din sferele noastre
subiective de sensuri personale. Înţelegerea este produsul
unui continuu joc între percepţii şi concepţii. Ca atare, noi nu
creem sensuri formând idei originale pe care să le proiectăm
asupra lucrurilor sau evenimentelor, ci înţelegem pe baza unor
sensuri obiectiv formate care reprezintă percepţii reale şi
concepţii adevărate. Pe scurt, se poate spune că mintea
(subiectivă) oferă forma oricărei expresii de sens, în timp ce
ceva, independent de minte sau ,,în afara” ei, oferă conţinutul
(obiectiv) R. C. Priddy, Beyond Science. On the Nature of
Human Understanding and Regeneration of Its Inherent
Values, http://home.no.net/rrpriddy/indexbey.html . Cu alte
cuvinte, putem vorbi despre ceva care devine inteligibil când i
se găsesesc corespondenţe cu experienţa umană şi când are
un anumit tip de utilizare sau scop.
Pe măsură ce înţelegerea progresează la o anumită
persoană, formele dezvoltate în minte devin mai complicate şi
foarte extinse. Înţelegerea noastră progresează prin
,,autodezvoltare, perspectivele pe care le cuprinde cresc şi
orizontul mintal este extins, descoperind astfel o parte mai
mare din realitatea experimentată” , ne spune Robert C.
Priddy. S-a observat că în anumite situaţii, deşi dezinteresaţi,
putem descoperi sensul unor lucruri într-un mod mai obiectiv
sau universal, chiar dacă nu putem ajunge la o înţelegere
complet neutră sau obiectivă.
Lucrurile care rămân nepătrunse definesc limita
înţelegerii creaţiei sau cosmosului. De cele mai multe ori,
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mirarea (nu în sensul filosofic, dat de către Descates) şi ura
apar din lipsa înţelegerii, deci din limitele ei. Din acest motiv, a
face o sinteză a faptelor, valorilor şi ideilor ce duc la înţelegere,
necesită o abordare amplă şi din diferite sensuri. ,,Nu putem
exclude din cadrul înţelegerii nici explicaţia cauzală, nici
raţionamentul logic, nici interpretarea teoretică şi nici calităţile
umane, precum sensibilitatea, respectul, identificarea
compătimitoare sau aprecierea calitativă’’ (R. C. Priddy ibidem). Pe scurt, înţelegerea autentică nu exclude niciodată
astfel de elemente non-cognitive ca identificarea personală,
etică şi respectul pentru ceilalţi. Diversele forme de activitate
mentală – gândire, memorie, analogie, interpretare, raţiune,
intuiţie, precum şi alte operaţii sau resurse nenumite – ne
permit să descoperim conexiuni şi relaţii între posibilele
obiecte ale intereselor noastre.
De asemenea, trebuie ţinut cont de faptul că înţelegerea
umană (în structura sa holistică) nu poate fi separată de calităţi
umane ideale, precum veridicitatea, simpatia şi empatia,
deoarece ele sunt chiar motivaţia în căutarea înţelegerii. Orice
formă de gândire care neagă dreptatea sub forma unei
moşteniri comune şi a unui scop viitor al umanitaţii se separă
ea însăşi de sensul cel mai profund şi mai sincer al
,,înţelegerii”, care este esenţial orientată spre îndeplinirea
scopurilor universale.
Înţelegerea faptului de a fi obiectiv sau subiectiv stă la
limita şi analiza tuturor factorilor care determină activitatea
minţii noastre îndreptate spre îndeplinirea celor mai înalte
idealuri ale omenirii.
A ,,minţii noastre îndreptate spre îndeplinirea celor mai
înalte idealuri ale omenirii” am spus anterior. Sunt oare obiectiv
sau subiectiv în afirmaţie? Voi ce spuneţi?
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In memoriam Mihai Eminescu
(ns. 15 ianuarie 1850, Botoşani - d. 15 iunie 1889, Bucureşti)

În Israel, Eminescu
este printre noi, a fost
şi va fi mereu...
De-a lungul anilor Mihai
Eminescu a fost tradus în ebraică
încă de prin 1920. Astfel a fost tradus,
printre alţii, de către Ahuva Bat Hana, poetă şi traducătoare
israeliană, care, din păcate, nu se mai
află printre cei vii.
O recentă traducere din opera
eminesciană în limba ebraică s-a
concretizat în anul 2008 cu un volum
ce conţine poemul ”Luceafărul”,
apărut la Editura Onix din Haifa,
mulţumită traducătorului Tomy Sigler
(să fie binecuvântat ) şi editoarei
Denise Idel. Cartea a fost editată în
versiune bilingvă, româno - ebraică,
ediţie bibliofilă. Prefaţa în ebraică
este semnată de scriitorul Andrei
Fischof.
La întrebarea ”Ce înseamnă
poetul Mihai Eminescu pentru
dumneavoastră?”, pe care am
adresat-o unor personalităţi culturale,
aceştia (dr. Lucian zeev Herşcovici,
Sigi Sonntag, Marta Indig Leopold,
Păun Octavian, prof. dr. Dan
Brudaşcu, Aurel Vlaicu, Ileana
Andrei, Aizic Iancu, Ben Todică, av.
Antonie Popescu, Prof. Ion
Murgeanu) au răspuns:
Dr. Lucian Zeev Herşcovici,
Israel (istoric):
”Cred că fiecare cunoscător şi
iubitor al limbii române are un
Eminescu al lui, aşa cum l-a cunoscut
din scrieri, valabile până astăzi.
Iubitorii Bibliei Ebraice, ca şi iubitorii
Bibliei Creştine, se pot gândi la
raportul între Eminescu şi Biblie, ca

poet mistic. Iubitorii Indiei - la raportul
între Eminescu şi cultura indiană.
Iubitorii filosofiei clasice şi romantice
germane se pot gândi la el ca la un
poet filosof, clasic şi totodată
romantic. Luptătorii pentru o lume
mai bună îl pot vedea ca pe un
luptător pentru o lume mai bună, deşi
conservator şi paseist, care nu crede
în posibilitatea unei schimbări reale.
Un prieten israelian, necunoscător al
limbii române, un filosof, conferenţiar
universitar de filosofie, Yaakov Lavie
- care din nenorocire nu mai este în
viaţă - mi-a spus odată că, pentru el,
literatura română înseamnă
Eminescu, pe care îl citise în
traduceri ebraice.
Pentru mine? Este un geniu.
Ceea ce spune totul. Un geniu al
poeziei româneşti şi universale.
”Vreme trece, vreme vine, //
Toate-s vechi şi nouă toate; // Ce e
rău şi ce e bine // Tu te-ntreabă şi
socoate; // Nu spera şi nu ai teamă, //
Ce e val, ca valul trece; // De tendeamnă, de te cheamă, // Tu rămâi
la toate rece.” [Citat din memorie,
neverificat].
Sau alt citat, tot din memorie:
”Trăind în cercul vostru strâmt //
Norocul vă petrece, // Dar eu în lumea
mea mă simt, // Nemuritor şi rece”.
Oare era convins că era un
geniu? Strofa de mai sus mă face să
cred că da. Păcat că s-a îndreptat şi
spre politică, deşi a făcut-o cu bună
intenţie, pe baza gândirii lui
personale, exprimată în mod cinstit...
Politica reflectată în unele dintre
poeziile lui, precum Scrisorile şi
Epigonii. Dar şi în cadrul lor se
reflectă măreţia autorului lor;
evenimentele au trecut (deşi ceva tot
a mai rămas), dar genialitatea lui
Eminescu le-a făcut să
supravieţuiască...”

Sigi Sonntag, Israel
(publicist):
”Pentru mine personal, el
reprezintă cel mai mare poet al
României, din toate timpurile.
Poeziile sale au fost, sunt şi vor
rămâne cele mai scumpe bijuterii ale
literaturii române.
Deplâng, şi acum, tragedia vieţii
şi morţii sale premature. Am scris
despre el şi mă bucur că am putut
releva tot ce a fost mai interesant,
dureros, în viaţa sa, foarte puţină
apreciere dar multă trădare a
colegilor, prietenilor cei mai apropiaţi,
în care a avut o mare încredere...
Păcat
Să se odihnească în pace ”
Marta Indig Leopold, Israel
(pictoriţă):
”Eu, precum noi artiştii care
separăm omul de creaţiile lui, mă uit
numai la creaţia artistică.
Pentru mine, Eminescu
reprezintă ceva curat, dragoste
eternală, sensibilitate şi tot ce-i
frumos în viaţă. Pentru mine este
lirica ce m-a condus o viaţă întreagă
şi, m-a şi îndemnat la pictură. Aşa că
Eminescu este unic; n-a fost
niciodată şi nici n-o să mai fie. Pentru
el am scris o poezie, care a fost
afişată la Ambasada României din
Paris (pictoriţa este născută la Arad
în România, dar trăieşte şi la Paris şi
în Israel – nota mea):
Pentru idolul meu // Pe care-l
iubesc eu, // Mi-ai luminat gândul // Şi
sufletul. // Lumina pură din inima ta //
Mi-a marcat viaţa. // Cu aripile tale
cele mare // Care nu au hotare // M-ai
ridicat din lumea cenuşie // Ca şi
Luceafărul din poezie. // Ai fost
însoţitorul meu // În tot ce făceam eu.
// Iubirea ta arzătoare, // Iubirea mea
arzătoare, // Aş dori să afle toate

LUCREŢIA BERZINTU (ISRAEL)

”Om de spirit este acela care în fundul inimii lui râde de toţi şi de toate.
Om de geniu este cel ce râde de el însuşi.
De aceea un geniu nu poate fi rău,
pe când un om de spirit este întotdeauna rău.”
(Mihai Eminescu)
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popoarele // Ca să fii tu mereu amintit //
Şi în veciul vecilor iubit.
(pentru Eminescu, scris de Marta).”
Păun Octavian, Oak Harbor, WA,
S.U.A. (jurnalist, redactor şef, Radio
Metafora):
”Eminescu - pentru mine ca şi
pentru toţi românii şi toţi cei care cunosc
şi vorbesc româneşte, deşi nu sunt
români, dar simt româneşte, cred că
este poetul nostru, al lor, al tuturor. Este
poetul, filosoful, astronomul, actorul,
sufleorul etc. Este poetul mondial al
culturii şi literaturii universale, sufletului
tuturor.
Iată, eu îl consider ”Şi acel rege al
poeziei // Veşnic tânăr şi ferice...”
Prof. Dr. Dan Brudaşcu, Cluj
( s c r i i t o r, p r o m o t o r c u l t u r a l ,
jurnalist):
”Vă felicit pentru iniţiativa de a
propune un dialog despre Poetul
Naţional al României într-o perioadă
când mulţi par a fi uitat complet că
această ţară a existat şi înainte de
ultimele alegeri sau scandaluri
electorale şi că, din fericire, suntem
reprezentaţi în universalitate de nume
ca Eminescu, Creangă, Caragiale,
Goga, Blaga, Maiorescu, Agârbiceanu,
Preda, Stănescu, Sorescu şi chiar
Păunescu. Şi nicidecum de diverşi
găunoşi trepăduşi politici care ne fac
viaţa de zi cu zi un calvar. În opinia mea,
Eminescu şi opera lui sunt paşaportul
incontestabil al românilor nu în spaţiul
Schengen, de unde se doreşte de
stăpânii de azi ai noii Uniuni Europene
(Sovietice) izgonirea lor. Am atins, graţie
geniului incontestabil al acestui poet,
culmi de maximă profunzime ale
literaturii şi artei, situând cu demnitate
cultura română, pe plan european şi
universal, între culturile ce aduc
contribuţii esenţiale la îmbogăţirea
patrimoniului şi spiritualităţii universale
din toate timpurile. Câtă vreme îl avem
pe Eminescu, nimeni de bună credinţă
nu ne poate izgoni de niciunde, nu ne
poate eticheta jignitor, iar dacă totuşi o
face, adesea şi cu concursul unor
frustraţi şi neîmpliniţi din ţară sau al unor
foşti politruci comunişti - sau al
odraslelor lor - pripăşite prin cine ştie ce
cotloane ale Universului, îşi asumă
grava răspundere în faţa istoriei. Mihai
Eminescu, nu doar ca autor de geniu, a
avut o atitudine singulară, de mare
responsabilitate şi angajament faţă de
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marile probleme ale vremii sale,
manifestându-şi opoziţia faţă de
nedreptăţile ce se făceau poporului său.
În opinia mea, şi din acest punct de
vedere Eminescu e greu de egalat.
Poate doar Octavian Goga ii poate sta
alături, pentru că, la fel ca ilustrul său
înaintaş, Goga a sacrificat totul
interesului naţional şi slujirii lui oneste.
Poate de aceea, atât în timpul vieţii cât şi
în posteritate, a avut parte de atâtea
odioase atacuri din partea unor
neprieteni ai poporului român sau unor
alogeni.
Opera lui Mihai Eminescu îşi
aşteaptă, în continuare, exegeţii
capabili a-i decoda sensurile şi ai

descoperi semnificaţiile pentru a o
înscrie în rândul capodoperelor
nepieritoare ale universalităţii. Ea îşi
aşteaptă, totodată, tălmăcitorii de geniu,
care să o transpună în limbi de circulaţie
spre a o face cunoscută în întreaga
lume.
Opera lui este, într-un fel, cartea de
căpătâi, Biblia literaturii române.”
Aurel Vlaicu, România:
”MIHAI EMINESCU este subiectul
cel mai important al literaturii române,
punct de reper în istoria culturii române
şi universale, cercetător profund al
tainelor a tot ce ne înconjoară, jurnalist
cu o operă de o uluitoare actualitate.
Existenţa unui popor, a unei ţări, este
marcată de aniversarea celor mai
importante evenimente. Pentru noi
românii Eminescu rămâne cel mai
important dintre fiii acestui popor, iar

aniversarea sa, an de an, este un prilej
de rememorare, atât spirituală, cât şi
culturală. ”
Ileana Andrei, Australia
(scriitoare, consul la Ambasada
României din Canberra):
”Pentru mine, Eminescu va rămîne
în veci legat de icoana părinţilor mei,
foarte tineri atunci, cântându-şi unul
altuia ”Pe lîngă plopii fără soţ“, în nopţile
de vară mirosind a tină şi a iarbă încinsă.
Va exprima întotdeauna mînia
profesorului meu în faţa rînduielilor
strîmbe, ”Cum nu vii tu Ţepeş
Doamne...” Va fi mereu reperul
românităţii noastre. Ceahlăul unei
civilizaţii care a îmbinat într-un mod
fericit perfecţiunea versului,
profunzimea gîndirii şi intransigenţa
judecăţii de valoare.
Despre Eminescu se pot scrie
tomuri întregi sau se poate rosti simplu
”poetul nostru“, aşa cum spunem lumea
noastră. Şi Punctum.”
Aizic Iancu, Tecuci, jud, Galaţi
(Preşedintele Comunităţii Evreilor
din Tecuci):
”RESPECT ETERN MARELUI
POET EMINESCU
Cum oare poţi include în câteva
cuvinte ceea ce înseamnă pentru noi
acest mare poet al românilor şi al
universalităţii, marele OM,
EMINESCU?? Îmi aduc cu mare
plăcere aminte cum, în liceu, când
renumita profesoară de limba română,
Nadia Decuseară, fosta şefă de grupă şi
şefa de promoţie în anii studenţiei, ne-a
predat despre EMINESCU. Era teribil
de emoţionată şi a început prin a ne face
cunoscut, numai liber vorbind, ce
spuneau unii critici ai vremii - Alexandru
Piru, Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi mai
ales marele George Călinescu, despre
acest mare poet al universalităţii.
Personal, consider că, fără a diminua
meritele tuturor poeţilor care l-au urmat,
regretatul Adrian Păunescu s-a apropiat
cel mai mult de valoarea lui şi aceasta
atât pentru uşurinţa prin care
meşteşugea acesta versurile şi mai ales
pentru talentul de recitator. Cred că nu
greşesc dacă acum reproduc una din
caracterizările finale ale marelui George
Călinescu, acesta spunând că... va
trece multă vreme şi multă apă până
când se va ridica un nou poet de
valoarea lui EMINESCU. Şi azi, suntem
obligaţi să credem în aceste spuse.”
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Ben Todică, Melbourne, Victoria,
Australia (scriitor, regizor, editor,
artist, jurnalist):
”Ce înseamnă Mihai Eminescu
pentru mine?
Spuneam în ”Între două lumi” că
Eminescu e în buzunărelul copiilor. E în
aerul pe care-l respirăm, în apele ce
curg mângâind văile şi colinele
strămoşilor noştri, e-n zâmbetul
fecioarelor şi-n jocul căluşarilor, e-n
cântecul de leagăn şi al cocoşeilor. E în
povestea bunicului şi-n rugăciunea
mamei.
Se scriu multe şi se însăilează
fapte dar şi interpretări cu scopul de a ne
denigra tot ce avem mai sfânt identitatea. Tot ce avem mai sfânt poetul. Şi sfânt îmi este.
Eminescu a fost un mare patriot, o
minte sclipitoare în multe domenii, nu
numai în poezie şi rămâne ca un simbol
dar, bine ar fi, şi ca un strigăt, ca un
martir şi ca un motiv să nu ne lăsăm.
Ce înseamnă Eminescu pentru
mine? Înseamnă SALVARE ”
Av. Antonie Popescu, Bucureşti:
”EMINESCU: Model de implicare
civică, inclusiv pentru românii de
pretutindeni, dar mai ales pentru cei
aflaţi sub ocupaţie străină; om de
cultură, de litere, poet de geniu... Geniul
său îmi apare magistral în construcţia
politică ”A rosti numele de BASARABIA
e una cu a protesta contra dominaţiunii
ruse ş ti“. Ş i mai înseamn ă primul
Congres general al Studenţimii la
Putna... dar şi lumina Cernăuţilor
elevului lui Aron Pumnu’ la
Obergymnasium ”
Prof. Ion Murgeanu, Bucureşti
(scriitor):
«EMINESCU ÎN MILENIUL TREI
Peste vârfuri. Hermeneutica
singularităţii
Cu doi ani înainte ca secolul XX să
expire, mai exact în 27 febr. 1998, un
grup de derbedei literari ( un fel de
“hooligans” parveniţi de pe stadioane în
bibliotec ă ) au dat marele atac crezuseră - la Eminescu, în revista
“Dilema” / fondată de Andrei Pleşu şi
editată pe-atunci de Fundaţia Culturală
Română a lui Augustin Buzura. Profeţia
lui Titu Maiorescu, făcută imediat după
moartea Poetului (1889) se împlinise,
cum ar fi spus însuşi Eminescu, cu
asupra de măsură: “Pe cât se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică

română va începe secolul al 20-lea sub
auspiciile geniului lui, şi forma limbii
naţionale, care şi-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire
până astăzi, va fi punctul de plecare
pentru toată dezvoltarea viitoare a
vestmântului cugetării româneşti.” Timp
de un veac şi mai bine, Eminescu
funcţionase perfect ca instituţie
naţională, cu toate laboratoarele de
limbă, istorie, filosofie, poetă, folclor,
sociologie, ba chiar şi economie politică,
larg deschise şi supra-aglomerate.
Când iată, deodată, acest rictus
“antieminescian”, din partea unui
grupuscul de tineri literaţi imberbi şi fără
nume, încurajaţi totuşi de unii profesori
ai lor de la Facultatea de filologie.
Premiza, fireşte, greşită, de la care
porniseră era următoarea: “Nu se mai
poate scrie nimic nou despre Eminescu.
Şi discursul adulator şi cel demitizant au
fost rostite deja.” Paradoxul era că în
num ă rul î mpricinat al “Dilemei”,
“apropierile fire ş ti fa ţă de Mihai

Eminescu, cu toate că nu sunt neapărat
nişte gesturi inedite, au un sănătos aer
de prospe ţ ime”. Ş i atunci care-i
problema? Sau care era problema lor la
data respectivă? Deranja sintagma
“Poetul naţional” impusă, altfel, de unul
din cei mai mari eminescologi (de nu
chiar cel mai mare) G. Călinescu, în a sa
monumentală “Istorie a literaturii
româneşti de la origini până în prezent”
(1941). Deranja patriotismul fierbinte şi
peren al exponenţialului nostru poet,
derapat deodată într-un naţionalism
vicios, căci între timp viciat de
succesivele ideologii totalitare, prin care
ţara îşi traversase secolul XX, integral
eminescian. Deranjează şi azi, mai ales,
lenea de a-l citi pe marele poet,
mulţimea de studii şi tratate academice,
în care contestatari fără vână (şi-n fond
şi fără vină) îl văd răstignit sau pietrificat.
Lectura unui Ion Negoiţescu, din
admirabilul studiu “Poezia lui Eminescu”
(1968), era trecută cu vederea, în grabă.
“Eminescu sau gânduri despre omul
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deplin al culturii româneşti” (1975) al lui
Constantin Noica, era şicanat ca o
exageraţiune venită din partea unui
bătrân şi atemporal lector, în extazul
zeificării programate a subiectului său.
Nimic mai fals. Eminescu emoţionează
mereu şi profund, pe deplin, chiar în
bătaia armelor noului veac şi mileniu,
chiar la răscruce de vremi şi contraziceri
religioase şi mai puţin (din păcate) şi
filosoficeşti. Eminescu e viu şi actual şi
“deasupra tuturora”. Eminescu se află
“peste vârfuri”. Altfel spus, peste cei mai
buni dintre cei buni. El nu este atât
singur, cât este singular. Versurile sale
retorice au putut încuraja revoluţii,
stigmatizând răul social, “orânduirea
cea crudă şi nedreaptă”, retorica
“Scrisorilor” s-a manifestat ca bun tratat
de morală şi educaţie prin servirea în
subsidiar ca model, a “trecutului
glorios”, anume livrat în aur şi catifele
regale; dar ceea ce rămâne peste toate
acestea din Eminescu,“poetul
nepereche”, se află încă, într-o
dimensiune mai puţin frecventată poate,
în veacul XX; cum spuneam, peste
vârfuri la propriu, acolo unde nu ajung
prea mulţi dintre muritori. Dimensiunea
metafizică sau chiar divină.
Unui poet genial ca Eminescu nu-i
“scapă” întâmplător o sintagmă ca
aceasta, care dă titlul unei poezii extrem
de simple, şi totuşi esenţiale, în
iconomia poeticului eminescian. Am
spune chiar că traseul metafizic al
poetului se află totdeauna pe înălţimi,
fiind jalonat de câteva etape:
“Rugăciunea unui dac”, “Odă (în metru
antic)”, “Peste vârfuri”, “La steaua…”,
dar şi în marile sale proiecţii cosmice
“Luceafărul”, “Memento mori”,
“Povestea magului călător în stele”. Neam odihnit în Luceafărul, cum ar spune
filosoful C. Noica, am învăţat în
filosoficescul basm, atât de poetic şi, cu
exactitate teutonă, prelucrat, în detalii
imposibile, inclusiv retorica memorării
kilometrice, în mediile vecine cu
preferinţele romanţei (iar Eminescu a
intuit perfect necesitatea de romanţă
pentru pregătirea cititorului
contemporan de a accede şi la altceva:
peste vârfuri…); i-am simţit forţa
vaticinară din “Satire” (Scrisorile), şi am
udat batiste parfumate pe romanţele
poetului, sau pe gingaşele versificări de
“Floare albastră” şi “Povestea teiului”…
Şi din toate, peste acestea toate, o
sinteză a simplităţii originare, ca
singularizare metafizică, de data asta în
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unica poezie “Peste vârfuri”:
Peste vârfuri trece lună,
Codru-şi bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.
Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.
De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei dulce corn
Pentru mine vreodată?

Această poezie în care stă cuprins
întreg misterul eminescian, rupt din
jalea şi amarul unui neam cântăreţ şi
cosmic deopotrivă, stă la răscruce de
înţelesuri noi, într-un veac în care lumea
ori va fi religioasă ori nu va mai fi deloc:
“dulcele corn” sunând a iubire şi moarte,
căci nostalgia paradisului pierdut e pe
aproape; aparenta detaşare de
probleme, de “marile probleme” ale
lumii şi vieţii cuprinde într-un fior
prelung, vărsat în peisajul lunar de sus,
spre înălţime, peste vârfuri… “dulcele
corn” al amintirii dar şi-al nădejdii
viitoare… al unei învieri posibile… al
clarităţii interioare, dincolo de gândirea
materială şi materialistă, o detaşare, o
anihilare a eului egoist pluriform totuşi,
plutind în ceaţa deasă a memoriei
istorice şi a experienţei fizice.
Eminescu a reuşit sinteza maximă
şi viteza cosmică a gândului într-un
sentiment unic tridimensional: cele trei

stări din “Peste vârfuri…” contemplaţia
şi ascultarea topite în iubirea a toate
stăpână care tace în eternul originar;
pare un exerciţiu de închinare hindus
sau o rugăciune budistă… ”De ce taci
când fermecată / Inima-mi spre tinentorn?”, ca imediat răspunsul să vină
dintr-o altă dimensiune, abia sugerată,
dureros resimţit, căci dubitativ: “Mai
suna-vei dulce corn / Pentru mine
vreodată?” Întrebarea rămâne pusă;
răspunsul nu se ştie niciodată…
”Tot astfel când al noastru dor /
Pieri în noapte-adâncă, / Lumina
stinsului amor / Ne urmăreşte încă.”
Ultima strofă din poezia “La steaua”
rezonează acelaşi sentiment unic, uşor
traductibil, din ultima strofă a poeziei
“Peste vârfuri”. Armonia perfectă, vraja
stelară, mistuitorul dor, nepământescul
dor, de altfel, a şi pregătit sufletul călător
în stele peste vârfuri… şi deodată
tăcerea magnanimă şi răspunsul care
nu vine niciodată de lângă noi. Durerea
omului de a fi om. Singularitatea lui
Eminescu îl detaşează dintre poeţii
obişnuiţi aşezându-l pe un tron de aur şi
purpură: ceva, într-adevăr, pe care nu
ni-l putem explica: “Ce a căutat unul ca
el printre noi?” (Cioran).
Melancolia transformată dintr-un
puţin de rimă, iar rima în vuietul discret
al zbaterii: aproapele şi departele,
anihilarea foşnetelor în tăcere… şi
sufletul nemângâiet, tânjind după
răspunsul unei delegări de îngeri până
la tronul lui Demiurgos
“Să simt că de suflarea-ţi suflarea
mea se curmă / Şi-n stingerea eternă
dispar fără de urmă.” Vă amintiţi?
“Călătorind singurătăţii…” Unde e El
acum? Unde suntem noi aici? “Sufletumi nemângâiet / Îndulcind cu dor de
moarte.”
Un nou Eminescu vom avea în noul
mileniu. Dintr-o hermeneutică a
singularităţii absolute.»
Nota bene/IM
Numirea Institutului Cultural
Român: “Institutul Cultural Român
Mihai Eminescu“ sau şi mai simplu, ca la
nemţi: ”Institutul Goethe“; la români
”Institutul Eminescu“.
”Noi suntem adevăraţi
contemporani ai lui, fiindcă ştim mai
multe despre el decât ceea ce ştiau
cei care trăiau în vremea lui” (Edgar
Papu).
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Ce vă vine în minte
dacă v-ar întreabă cineva
ce e iubirea?
Inefabilul iubirii ne
face s ă d ă m fiecare
răspunsuri diferite, căci
iubirea nu poate fi explicată
pe de-a-ntregul. Poate să
spună cineva că a pătruns
în esenţă ce este iubirea? E
un mister pe care îl purtăm
în noi, e o minune, nu ştii de
unde vine şi nu ştii unde o
să te ducă. Iubirea se naşte
în tine, o simţi ca pe ceva
unic, e ca o flacără, un fel
de combustie interna.
Când iubeşti, percepţia din
jurul tău se schimbă, iar
starea aceasta curge prin
tine. Dispare totul, nu mai
exista decât dorinţa ca
celălalt să te iubească la fel
de mult şi îl vrei numai
pentru tine. Nevoia de
iubire este atât de mare,
încât, şi atunci când crezi

?
A
E
R
I
B
U
I
E

că eşti minţit, îţi vine să
strigi: “Minte-mă, dar
minte-mă frumos ”
Se spune că iubirea
nu este de esenţă umană şi
că poartă în ea ceva din
puritatea dumnezeiască.
Nici un om nu se poate
lăuda că a inventat iubirea,
nici nu se poate transmite
din generaţie în generaţie,
nici nu se poate Învăţa de la
cineva, ori prin maturizare
sau voin ţă ş i nici nu
depinde de caracterul
omului sau de vârstă, chiar
dacă la vârsta a treia e mai
domoală, dar este
compensat ă de lumina
experienţei. Oamenii au
nevoie de dovezi de iubire
până în ultima clipă de
viaţă. Acolo unde dispare,
sufletul e pârjolit.
Toate religiile lumii
propovăduiesc iubirea ca
fiind cel mai înalt mesaj,

cea mai desăvârşită
condiţie umană. Cele mai
mari sacrificii omeneşti sau făcut din iubire, aşa cum
s-a sacrificat Iisus din iubire
pentru oameni. Literatura
abundă de creaţii pe
această temă.
Sensul cuvântului AMOR (fără moarte) este
iubirea. El arată că iubirea
poate să treacă dincolo de
moarte. Se spune chiar că
dragostea poate să mute
munţii din loc, căci la urma
urmelor, tot ce contează în
viaţă în mod deplin, este
iubirea.
Iubirea este o
sărbătoare a firii, este ceva
armonios, blând, fascinant,
cald. Căldura sufletească
dată de iubire dă viaţă
infinitelor entităţi ce
alcătuiesc universul,
crează forme, învie,
luminează. Iluminarea,
înţelepciunea, vin pe calea
iubirii, ţine de bucuria de a
trăi iluzia.
Se întâmplă ca uneori
iubirea să-ţi aducă şi
suferinţă, să mai încurce
iţele sau să dea naştere
unor situaţii mai deosebite.
Mai zilele trecute, un tânăr
îmi spunea: “iubesc două
fete în acelaşi timp şi nu mă
pot hotărî pe care să o aleg
pentru căsătorie. Aş putea
împărtăşi fericirea cu
oricare dintre ele.” Şi când
i - a m z i s : “ Tu c e - a i
răspunde la întrebarea:
Dar necazurile, cu care leai putea împărţi mai bine?”
a căzut pe gânduri.

Nu există o reţetă
pentru iubire, există doar
acea chimie care se
întâmplă între oameni,
singura valabilă. E foarte
diferită la fiecare cuplu de
îndrăgostiţi, un unicat
indescifrabil.
O amintire din
perioada adolescenţei care
îmi flutură şi acum prin
minte, mi-o explic doar prin
această misterioasă
chimie.
Cam pe la 15-16 ani,
Iuliei, prietena şi colega
mea de bancă, îi sfârâiau
călcâiele după Dragoş cu
care se întâlnea adeseori
în Cişmigiu, căci pe acolo le
era drumul spre casă. La
început, conversaţia lor era
foarte sumară. Se
întâlneau, se salutau scurt:
El: “Buna ”, ea: “Buna ”.
După un timp: ”Ce mai
faci?” “Bine, dar tu?” “Şi eu
bine.” Dragoş o lua de
mână şi se plimbau tăcând,
lăsând doar inimile să
vorbească în graiul lor. La
plecare îi înmâna o
scrisoare de dragoste. Iulia
răspundea întotdeauna
prompt cu scrisori
frumoase pe care eu i le
ticluiam cum mă pricepeam
mai bine. Mi-amintesc cum
îi spuneam cu deplină
convingere că numele
Dragoş s-a născut din
cuvântul dragoste. După
un timp, Dragoş i-a făcut
următoarea declaraţie de
dragoste: “Ştii ce-mi place
la tine cel mai mult? Cât de
frumoase scrisori îmi scrii.

ELENA BUICĂ (CANADA)
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Noaptea nu pot dormi până
nu citesc scrisorile tale, încât
le ştiu pe dinafara. N-aş putea
să trăiesc fără ele.” Cu
vremea, Dragoş a aflat cine
scria acele “minunate”
scrisori de dragoste. Credeţi
că între ei s-a schimbat ceva?
Nici vorbă. După terminarea
şcolii s-au căsătorit şi eu leam botezat copilul. Ce
dovadă mai mare trebuie
pentru felul cum lucrează
chimia? Nu este nimic mai
frumos şi mai tulburător ca
privirile ochilor de îndrăgostit
care spun poveşti de iubire pe
care cuvintele nu le pot
îngâna sau aşterne pe hârtie.
Şi pentru că iubirea
ocupă un loc atât de importat
în viaţa oamenilor, i s-a
închinat o zi din cele mai
vechi timpuri, chiar înainte de
creştinism, aşa cum este
sărbătoarea Dragobetele. E

celebrată în ziua de 24
februarie, în anotimpul rece,
dar ţine inimile calde, căci
“Dragobetele sărută fetele”,
cum este vechea zicală
românească. Se spune că
Dragobetele, feciorul chipeş
şi puternic al Babei Dochii,
aduce iubirea în casă şi în
suflete. Acest tânăr
neastâmpărat şi năvalnic
este fratele mai viril al mai
f i r a v u l u i S f . Va l e n t i n ,
Cupidonul american, care îşi
arată amorul cu inimioare
roşii străpunse de săgeţi şi
răvaşe parfumate. Virilitatea
Dragobetelui este o creaţie în
spiritul locului, tipic unei
culturi dionisiace. Balcanicii
sunt mai înfocaţi, mai
întărâtaţi, mai puternici, mai
voluptoşi decât fraţii lor de
peste ocean. Zona CarpatoDunăreană duduie de forţă şi
bărbăţie.

george FILIP
poeme
din inimioară...
SOL DE DOR
vine Sfântul-Valentin
ca un făt-frumos - călare
şi aduce din Divin
dragoşti pentru fiecare.
mărţişoare...inimioare...
vând ţăgăncile prin piaţă.
totu-i verde şi mult soare;
tinereţe, hai spre viaţă!
domnişoară, domnişoară
nu te-ascunde-n fum de şagă.
peste lume-i primăvară
şi e musai să-mi cazi dragă.
veşnici tineri - ghioceii
din vecii îşi cunosc rostu
şi din Cana-Galileii
se fac sfinţi pe pieptul vostru.
iată, doar cu-o sărutare
şi nu-i preţul prea puţin,
vă zideşte-n sărbătoare
astăzi... Sfântul-Valentin !
SĂ NE IUBIM
stimate Doamne, astăzi iar vă scriu
un nou poem despre iubirea ce-i?
că niciodată nu e prea târziu
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Pentru omul arhaic, ziua
de Dragobete era semnul
sosirii primăverii. Era prima zi
când se vorbea despre păsări
şi plante, semne ale înnoirii
naturii, când păsările
presărau bucurie, iar plantele
şi florile încântau simţurile pe
plaiurile mioritice. În această
zi se “logodesc” păsările.
Datorită vechimii, această zi
a dat naştere la multe şi
frumoase obiceiuri care s-au
păstrat la sate şi care nu
merită epitetul de “răsuflate”.
În ultimii ani, la oraş,
tinerii dornici de înnoire,
încurajaţi şi de comerţ, îi fac
tot mai mult loc zilei de 14
februarie, Valentine`s Day, zi
închinată iubirii în amintirea
Sf. Valentin. Românii ştiu
destul de putin despre acest
Sfânt care a fost executat în
anul 269 la 14 februarie
pentru că a favorizat

să spunem vă iubim - unor femei.
desigur: vă iubesc ca la-nceput,
când mi-a mijit mustaţa - subţirea,
cândva, când printre voi am priceput
ce pasăre de foc - e dragostea.
credeam că doar poeţii ştiu iubi,
că numai pentru ei se nasc fiori
şi-am mai aflat că-n fiecare zi
poţi să te-ndrăgosteşti de mii de ori.
vai, lume...eram tânăr ca un mânz
iar voi m-ademeneaţi prin văi cu ierbi
şi noaptea, dimineaţa sau la prânz
mă bronconeam cu cei mai tineri cerbi.
aflasem ce e dragostea - ştiam
să pasc prin pajişti cu melancolii,
vai, viaţă...şi ce tânăr mai eram
prin raiul vostru plin cu nostalgii.
acolo eraţi voi - Doamne femei,
cu flori de amăgire în priviri.
acolo eram eu cu cerbii mei
de-a gata să vă fim prin doruri - miri.
adolescent frumos am priceput
ce-i dragostea, şi-atunci am înţeles
că toate-n lume au un început
şi din iubire - multe versuri ies.
la Sfântul-Valentin ne-ndrăgostim
şi-n pragurile voastre-aducem flori
şi-n gura mare vă mărturisim
c-adesea ne topim printre fiori.
deschideţi poarta larg că vin feciori
cu flori şi stele, că-s destule-n cer
şi chiar dacă mai ninge - uneori
venim...cu tinereţea la rever.
primiţi-ne cu dragoste-n odăi
că după primăvară vor fi toamne
şi vor veni şi geruri cu văpăi;
să ne iubim acum - stimate Doamne...

căsătoriile interzise de
împăratul roman Claudius.
Acesta nu îşi putea aduna
ostaşi pentru prea multele
războaie purtate. Socotind că
bărbaţii nu doreau să îşi
părăsească soţiile, a interzis
căsătoriile. Preotul Valentin,
a cununat în secret perechi
de îndrăgostiţi, şi-a atras
moartea şi a devenit martir.
Vă puteţi închipui cum ar
arăta omenirea dacă ar fi
lipsită de acest sentiment de
rotunjire a propriei fiinţe, care
stă la baza vieţii, refugiul
celor asupriţi, acoperământul
celor dezgoliţi, speranţa celor
deznădăjduiţi, hrana celor
înfometaţi, apa celor însetaţi?
Dar cum ar fi dacă,
măcar numai pentru o zi,
iubirea ar fi stăpâna pe toate
inimile, iar oamenii s-ar
îmbrăţişa şi ar cânta “Toţi pe
lume fraţi noi suntem”?

POEM FOARTE TRIST...
motto:
"iubirea e-n cele ce-au fost şi vor fi
în pruncii ce mâine vor râde la Soare
proiectele noastre se vor împlini
tovarăşi...şi asta mă doare!!!"

ca un sclav modern îmi port dangaua.
tinereţea mea - tu unde eşti?
mi-aţi legat de suflet tinicheaua
sfintelor tradiţii româneşti.
vă sărut şi eu ca Valentinul
cu iubirea - un stigmat pe bot.
doar tabacul prost şi numai vinul
îmi mai spun că n-am murit de tot.
duc poetul trist din casă-n casă.
ţin icoana mamei mele-n sân.
sunt un hâtru însă ce vă pasă
dacă plânge un copil bătrîn...
mă mai duc pe-acasă, câteodată,
pe la mărţişor sau de Crăciun.
n-aveţi vin...fântâna e uscată
iar primar se pune vreun nebun.
m-am gândit la prima mea iubită,
să-i dau trei dolari şi elixir
şi-am aflat c-au dus-o ca pe-o vită
şi i-am plâns pe piept - la cimitir.
ştiţi voi lume ce e pribegia?
e atunci când nu ai Dumnezeu.
muica mea, săraca - România
m-a sortit să fiu un derbedeu.
mi-aţi legat de suflet tinicheaua
vechilor tradiţii româneşti.
ca o fiară rea îmi port dangaua;
tinereţea mea: tu unde eşti?...
7 februarie, 2011, la Montreal
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617. Nu există piatră de râu care să nu fi fost spălată de acesta.
618. Cum stolurile se învelesc cu orizonturile toamnei tot aşa moartea se acoperă cu iluziile vieţii.
619. Numele real al visului este ştiut numai de Dumnezeu.
620. Numai inima ta poate să ştie cât de sângeriu este orizontul iubirii vieţii tale.
621. Nu te plânge de viaţă ci de somnul pe care-l trăieşti visând astfel.
622. Îmi este imposibil să înţeleg furtuna iscată pe oceanul sufletului tău care s-a despărţit de
eternul său senin.
623. Doar cel ce nu a înotat niciodată într-o lacrimă nu a înţeles ce este iubirea.
624. Oare am să cobor vreodată în gara unde locuieşte înţelesul sufletului meu?
625. Deschide fereastra amintirii pentru a nu lăsa timpul să te treacă dincolo de tine însuţi.
626. Numai libertatea de a şti poate să-ţi dezvăluie tristeţea de a nu fi liber.
627. Gândul cel mai de preţ este acela care te lasă să fi alături de tine însuţi.
628. Cu ce ar mai rămâne omul dacă i-ar dispare speranţa?
629. Filosofia este o religie unde Mesia va veni mereu la infinit fără a ajunge vreodată în gara acestei lumi.
630. Laşitatea este onoarea minciunii.
631. Forţa se supune inteligenţei doar dacă este înţeleasă.
632. Cu ce altceva poate sta omul la masa propriei sale tăceri dacă nu cu voinţa Iluziei Vieţii sale?
633. Ce s-ar fi făcut Cristul fără crucea sa?
634. A întrebat cineva în gara sorţii de ce ocoleşte atât de mult trenul vieţii până să ajungă la moarte?
635. Cel mai îngrijorător lucru nu este suferinţa ce deseori pare o veşnicie ci faptul că nu ştim dacă toată această
suferinţă ne va fi răsplătită cândva printr-un anumit sens.
636. Există fericire care să nu fi cunoscut durerea vreodată?
637. Lasă-ţi focul inimii să ardă şi să devină o stea eternă a iubirii din care s-a născut.
638. Nu există altă doctorie pentru suflet decât iubirea şi opusul ei: ura!
639. A ajuns cineva la masa eternităţii de unde s-a întors sătul?
640. Nu există limbă care să nu macine cuvinte precum nu există mântuire care să nu macine păcate.
641. Şi-a aflat cineva capătul propriilor sale puteri în afara propriului suflet?
642. Omul este invincibil prin spiritul său.
643. Nu există operă mai măreaţă pentru om decât Omul.
644. Dacă Dumnezeul omului nu ar avea formă de om cu siguranţă că omul ar fi mai fericit fiindcă ar fi obligat să
caute forma propriului său Dumnezeu uitând de Ierarhia suferinţei prin care omul devine propriul său Mântuitor şi
mântuit.
645. Suferinţa este cel mai mare învăţat al acestei lumi.
646. Scrisul este arta de a îmbălsăma cuvintele.
647. Ce departe e Dumnezeu când eşti fericit şi ce apropiat când suferi.
648. Dacă pe viitor omul va schimba faţa Lui Dumnezeu dintr-o faţă omenească într-o faţă a naturii cu formele sale
de relief variat atunci va mai urca o treaptă în aflarea căii de a redeveni şi a se apropia de propriul său sine.
649. Cel ce-şi dă silinţa să-şi trăiască viaţa cu orice preţ uită că şi viaţa îşi dă silinţa să îl trăiască pe el.
650. Ce s-ar face cunoaşterea fără adevăr?
651. Adevărul adevărat sau fals. Ambele sunt tot adevăruri.
652. O societate mondială fără discriminări rasiale sau etnice este un vis prea frumos pentru aşa zisa globalizare
unde cei care au reuşit să fure, să ucidă, să mintă, să mistifice adevărurile istoriei vor să-şi ia partea leului.
653. Lumea este o mare mistificare.
654. În numele democraţiei s-au comis cele mai odioase masacre iar în numele religiei cele mai scabroase
îndobitociri umane din toate timpurile.
655. Dacă nu ar fi cunoscut termenii de democraţie şi religie omenirea ar fi fost cu milenii mai evoluată decât azi.
656. Puntea dintre Dumnezeu şi Diavol se numeşte democraţie.
657. Cel ce-şi numără anii nu-şi va trăi niciodată viaţa propriei sale clipe.
658. Meritul religiei este acela de a demonstra omului inutilitatea sa în faţa unui Dumnezeu care a greşit creând o
lume ce va cunoaşte păcatul şi Diavolul.
659. Oricât de mari adulatori ai Lui Dumnezeu sunt popii tot Diavolul este cel care le dă să mănânce fiindcă fără
Diavol credincioşii nu le-ar mai da un ban.
660. Dumnezeu a făcut omul după chipul şi asemănarea Lui pentru ca vorbele lumii să fie după chipul şi asemănarea
ei.
661. Ce s-ar face popii fără un Diavol pe care să îl combată?
662. Lumina zilei nu ar mai fi la fel de strălucitoare fără amintirea suferinţei.
663. Oare cum ar arăta această lume dacă Iluzia Vieţii ne-ar lăsa să mai visăm alături de bine şi rău şi alte opusuri
ale acestora? Ar mai fi iubirea cel mai important atribut al Lui Dumnezeu?
664. Oportunitatea de a fi noi înşine în această lume înseamnă de la sine oportunism faţă de cei care au uitat demult
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cine anume sunt. Nu e un păcat?
665. Turnul îngerilor care veghează Cuvântul Lui Dumnezeu ce a creat această lume se află doar în Adevărul Absolut.
666. Dacă Dumnezeu ne-ar înţelege ar trebui să ştim de ce anume ştim?
667. Armonia este o măsură a hazardului.
668. Ascultă şoaptele clipelor pentru a putea înţelege vocea timpului.
669. Nimeni nu poate fi în locul tău decât tu însuţi.
670. Crede în lacrimile cuvintelor fiindcă acestea nu ştiu să mintă niciodată ci sunt minţite de cel care le foloseşte la minciuni.
671. Amintirea verii sentimentale dă căldura iernii singurătăţii.
672. De ce trebuie să cununăm osânda cu păcatul acestei lumi?
673. Adevăratul câştigător de cele mai multe ori nu este învingătorul ci învinsul.
674. Cum ar arăta bolta sufletului nostru fără lumina divină a stelelor unor amintiri ce răsar din întunericul singurătăţii?
675. Întreaga lume se oglindeşte în noi chiar dacă oglinda ei este spartă de la naşterea păcatului originar fiindcă cioburile nu
aduc noroc.
676. Suferinţele biciuiesc clipele timpului pentru miracolul de a fi pe lume.
677. Doar pentru Dumnezeu nu mai există miracol!Ce sărac poate fi.
678. Câtă nevoie avem noi oamenii de miracol, de necunoscut şi de întâmplare deoarece nu avem puterea să ne înfruntăm
lucizi Destinul.
679. Dacă accidentatul ar şti că mâine va muri ar mai merge în acel loc?
680. Dacă toate nu s-ar împlini prin Destin, timpul nu ar mai avea un trecut care să nu poată fi schimbat.
681. Unde-ţi este cerul inimii tale dar calea paşilor iubirii ce se vrea împlinită până dincolo de moarte?
682. Stropul de vis al vieţii tale chiar dacă a ajuns să ude deşertul deşertăciunii acestei lumi nu l-a putut face pe acesta
roditor.
683. Experienţa este un artificiu al visului acestei vieţi şi de aceea trăim până la moarte focul de artificii al înstrăinării de noi
înşine.
684. Bogăţia este o măsură a nebuniei iar sărăcia a deşertăciunii de aceea nu este recomandată nici una şi nici alta.
685. Poate o democraţie să excludă ierarhia sau poate o ierarhie să fie democratică?
686. Ziua este atributul suprem prin care noaptea poate să se justifice şi invers.
687. Lupta dintre bine şi rău ar înceta imediat odată ce binele ar înţelege durerea răului.
688. Stigmatul prostiei a ajuns coroană împărătească în această lume plină de vorbe goale.
689. Doar răul îţi poate spune dacă ai făcut bine.
690. Educaţia este un tatuaj al minţii.
691. Libertatea omului nu vine nici din ştiinţă şi nici din practică ci numai din credinţă.
692. Religia este o cale iluzorie prin care unii oameni încearcă să fugă de moarte.
693. Oricât de ascuţită ar fi gheara unei fiare tot gheara care va avea noroc va fi cea care va sfâşia cel mai adesea prada.
694. Ce s-ar fi făcut arta fără romantism?
695. În vara inimii soarele iubirii arde cel mai tare.
696. Încotro sunt cardinalele sufletului tău ce navighează în derivă pe oceanul vieţii?În moarte!
697. Oricât de mult te-ar certa Cuvântul, nicăieri nu vei reuşi să găseşti mai multă înţelegere decât în sensurile lui.
698. Apropierea de Dumnezeu îi face pe unii puternici iar pe alţii laşi, ticăloşi şi imbecili tocmai fiindcă primesc în dar o forţă
pe care nu toţi ar fi meritat-o.
699. Originea lumilor se află în Cuvântul Lui Dumnezeu la fel ca şi originea celui mai amărât suflet.
700. Diferenţa dintre fiară şi om este că fiara sfâşie prada pentru a-şi satisface nevoile fiziologice iar omul îşi sfâşie prada
pentru a-şi satisface nevoile spirituale niciodată îndestulătoare.
701. Omul a ajuns în spaţiul cosmic fiindcă a reuşit să întreacă fiara în tortură şi cruzime.
702. Judecata cea mai dreaptă este aceea care nu include dreptul nimănui.
703. Ne considerăm în mod eronat stăpânii acestei lumi crezând că dacă stăpânim anumite vanităţi şi ierarhii sociale
stăpânim şi lumea.
704. Ce altceva rămâne din noi decât Cuvântul Lui Dumnezeu pe care l-am trăit vrând nevrând o viaţă?
705. Vor mai exista stele în urma Iluziei Vieţii?
706. Imaginea poate înlocui multe cuvinte dar imaginea Cuvântului nu-L poate înlocui niciodată pe Dumnezeu.
707. Câte zile mai am de dus Iluzia Vieţii în spatele sentimentelor mele din această lume?
708. Doar cel năpăstuit cunoaşte sensul forţei divine şi iarăşi mă întreb de ce?
709. Nu suntem nici unii mai fericiţi decât ceilalţi şi de aceea a fost nevoie de ierarhizarea socială care să ne dea titulatura de
mai puţin fericiţi, mai fericiţi, prea fericiţi şi alte liste de fericiri mai mult sau mai puţin amare.
710. Oare ce s-ar fi făcut moartea fără viaţa noastră?
711. Nu există pod al vieţii care să nu unească două maluri ale morţii precum nu există mal al morţii nedespărţit de apa vieţii.
712. Suntem atât de străini de noi încât considerăm Iluzia Vieţii drept propria noastră viaţă fără să ştim cine suntem de fapt,
de unde anume venim şi ce anume este cu adevărat moartea care ne aşteaptă pe fiecare.
713. Cum ar arăta lumea cunoaşterii noastre fără numere? Cu siguranţă nu ar mai putea fi bogată şi prosperă pentru cei
aleşi sau blestemaţi de soartă.
714. Cel ce stăpâneşte Iluzia Vieţii stăpâneşte lumea.De aceea este nevoie de cât mai mult spectacol în care să evolueze
30

D L
estine

iterare

numeroşi magicieni ai moralei şi bunăstării iluzorii.
715. Chiar dacă pe Terra va fi în viitor o singură naţiune cu actuala Iluzie a Vieţii, acea naţiune va fi cea mai nefericită din
întreaga istorie fiindcă nu va mai cunoaşte o altă naţiune unde să poată evada cerând azil politic.
716. Dacă ar dispare Iluzia Vieţii ar dispărea cu ea atât moartea cât şi viaţa, nefericirea cât şi fericirea, fiind înlocuite de alte
fenomene care ar putea fi sau nu asemănătoare.
717. Iscusinţa este arta de a şti cum să-ţi aranjezi perna pe care să-ţi doarmă cât mai nestingherit trecutul.
718. Suntem în zorii unei lumi care nu cunoaşte noaptea din care tocmai am sosit.
719. Răzvrătirea este a doua natură a vieţii după iluzie prin care viaţa încearcă să-şi ţină în frâu Destinul.
720. Experienţa ne arată calea iluziei.
721. Adâncimea unei priviri nu se măsoară în kilometri ci în profunzime.
722. Aceeaşi toamnă vine atât peste cele mai semeţe fire de iarbă cât şi peste cele mai pricăjite.
723. Instinctul fiarei se supune subzistenţei iar al omului înţelepciunii de a-şi asigura subzistenţa. Să fie înţelepciunea mai
malefică decât fiara?
724. Toate florile din lume nu valorează mai mult decât o toamnă care le ucide.
725. Fără de sfinţi am fi mult mai singuri iar fără de noi am fi mai sinceri.
726. Adevărul nu poate fi tras la ruleta norocului şi nici a deşertăciunii fiindcă acesta le împarte pe amândouă.
727. Ce altceva rămâne din noi decât un adevăr pe care nu l-am înţeles niciodată?
728. Ce ne-am face fără surâsul îngerului iubirii din sufletele noastre?
729. Ce altceva poate fi această lume decât un înţelept care şi-a pierdut judecata judecând libertatea mereu
neîndestulătoare a spiritului?
730. Nu ai fi niciodată singur dacă Dumnezeul din
tine te-ar înţelege.
731. Fără credinţă întreaga înţelepciune ar fi o
umbră a unor gânduri.
732. Este atât de mare frumuseţea pierdută din
noi încât oricât de multă frumuseţe ne-ar dărui
Pământul tot nu vom fi mulţumiţi de ea şi va
trebui să inventăm păcate originare sau alte
lucruri asemănătoare pentru a ne putea regăsi
astfel în Iluzia Vieţii pe care o trăim.
733. Nimeni nu poate afla adevărul pentru care
am inventat minciuna.
734. Scopul a devenit o ţintă abia când viaţa a
devenit o luptă.
735. Cel care rămâne alături de Dumnezeu vrea
să se apropie de propriul său sine.
736. Nu sfida lumina divină a aştrilor fie ei şi din
negura uitării fiindcă nici tu nu poţi străluci altfel în
faţa Cuvântului Lui Dumnezeu.
737. Nu amâna ziua de azi cu o alta fiindcă nici
moartea nu-şi amână ziua şi ceasul hărăzite ţie.
738. Cel ce răstălmăceşte Cuvântul Lui Dumnezeu este cel care are mereu ceva de obiectat asupra mersului acestei lumi.
739. Nu spune niciodată cât de grea ţi se pare Golgota vieţii tale fiindcă nimeni altcineva nu o poate urca în locul tău pentru a
şti aceasta.
740. Ce altceva poate să fie înţelepciunea decât un dialog purtat cu Dumnezeul Luminii Divine din tine?
741. Încotro alergi suflete ce-ţi ai propriul tău ceas în moartea pe care nu o vei putea întrece niciodată?
742. Viaţa este un buchet de gânduri dăruite unei priviri ale acestei lumi.
743. Viaţa este un adevăr care ne ajută să citim ora exactă pe cadranul ceasului morţii.
744. Poştaşul fericirii este nimeni altul decât Timpul oricât de multe riduri ţi-ar aduce cu anii săi rebeli.
745. Sunt mai îngândurat acum când vreau sa scap de gânduri decât atunci când le doream.
746. Existenţa este un praf în ochii eternităţii.
747. Doar lacrimile nu pot avea lacrimile lor atunci când plâng.
748. Te rog spune-mi încotro se îndreaptă fericirea fiindcă dacă merge în altă parte decât spre moarte aş vrea să o urmăresc.
749. Fără frumuseţea privirii tale Lumina Divină devine un tăciune stins la marginea unor cuvinte uitate până şi de creatorul
lor.
750. Nu există surâs care să nu fi râs vreodată înainte.
751. Grija de noi înşine trebuie să înceapă cu caracterul.
752. Lupii cei mai flămânzi sunt cei încercuiţi.
753. Ai grijă de deşertăciunea vieţii fiindcă nu ştii ce fel de deşertăciune vei găsi dincolo de ea.
754. Vechimea se măsoară în sentimente.
755. Aura cea mai de preţ a dorului este amintirea.
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756. Nu te încrede niciodată în viaţă, ci în moarte, fiindcă este unica care nu a minţit niciodată.
757. Dacă omul nu ar fi cunoscut necunoaşterea nu ar fi avut parte niciodată de cunoaştere.
758. Ascultă-ţi vocea sufletului atunci când asculţi de iubire.
759. Raţiunea nu face niciodată casă bună cu iubirea, precum cunoaşterea nu va sta la aceeaşi masă a fericirii cu
necunoaşterea.
760. Ca să fii fericit mai întâi trebuie să-ţi cunoşti fericirea, iar cum cunoaşterea se bazează pe adevăr iar noi nu vom
cunoaşte niciodată adevărul absolut este lesne de înţeles de ce nu vom cunoaşte niciodată fericirea adevărată.
761. Nu te îndepărta niciodată de ochii sufletului tău fiindcă s-ar putea să orbeşti văzând prin privirea altuia.
762. A fi străin de tine înseamnă înainte de toate a realiza cât de mult mai ai de cunoscut pentru a parcurge tot necunoscutul.
Atunci ne vom mai regăsi vreodată pe cel pierdut din noi?
763. Limita cunoaşterii stă în necunoaştere şi a înţelepciunii în pacea dintre suflet şi suferinţă.
764. Nu pot fi niciodată mai multe speranţe decât cele făurite de propriile tale nevoi.
765. Care senin nu-şi va primi într-o zi norii lui şi care viaţă moartea sa?
766. Opreşte din mers clipa şi încearcă să-ţi înţelegi sensul propriei tale existenţe. Vei reuşi oare fără de iubire?
767. Proroc este acela care îţi vorbeşte prin tăcere sensul cel mai profund al Cuvântului şi nicidecum cel care-ţi va înşira o
grămadă de cuvinte al căror Adevăr Absolut oricum nu-l vei afla niciodată.
768. Înţelepciunea este o corvoadă cu tine însuţi.
769. Dacă nu ar fi existat suferinţa cu siguranţă nu am fi avut nevoie de numere şi de enumerări.
770. Cum nu există răsărit al privirii care să nu apună tot aşa nu pot exista nici zorii fericirii care să nu se ascundă după
muntele uitării pentru totdeauna.
771. Care astru este mai măreţ decât grăuntele de nisip în faţa eternităţii?
772. Cu toţii am lipsit la împărţirea veşniciei atunci când am primit în dar viaţa.
773. Nicăieri în altă parte nu vei afla lumină mai strălucitoare ca şi în inima întunericului.
774. Nu există suflet mai luminos decât cel care aspiră din cel mai adânc întuneric al deznădejdii către Lumina Divină a iubirii
sale.
775. Unde a fost morala Lui Dumnezeu atunci când a lăsat păcatul în această lume? Nu era mai bine să fi gândit o lume fără
păcate şi fără posibilitatea de a fi înşelat de Diavol? Chiar nu ştia ce va urma? Atunci e grav!
776. Înţeleptul ară pe ogorul cunoaşterii de pe tarlaua Iluziei Vieţii pentru a pune răsadurile necunoaşterii, iar omul de ştiinţă
ară tărâmul necunoaşterii pentru a pune răsadurile cunoaşterii. Cine are dreptate?
777. Care astru va străluci etern înfruntându-şi moartea propriului său Univers din Cuvântul spus la învierea gândului de
Dumnezeu?
778. Numai fericirea poate şti suferinţa îndurată de a se întrupa.
779. Nu-ţi arunca suferinţa fiindcă nu ştii niciodată ce fericire vei primi în schimb.
780. A sărit cineva mai departe de propriul său gând?
781. Nebun este acela care-şi doreşte fericirea absolută neştiind că pentru aceasta este necesară suferinţa la fel de
absolută.
782. Abia la margine de speranţă îi vei mulţumi propriului tău Destin fiindcă ţi-a lăsat liber dumnezeul din tine.
783. Dacă timpul ar fi o oglindă care să se spargă în mii de cioburi care dintre acestea ar putea fi clipa ta? Cel în care te-ai
recunoaşte sau cel în care nu ţi-ai putea privi imaginea chipului tău?
784. Cu toţii vrem să ajungem pe culmile muntelui cu nume de ierarhie fără să ştim că de acolo nu vom mai avea unde să
mergem fiind nevoiţi să coborâm.
785. Care vis nu-ţi zugrăveşte realitatea momentului?
786. Unde duc amintirea aripile eternităţii?
787. Nu există foc mai aprins decât sărutul dorului.
788. Marea împlinire a vieţii constă în moartea pentru care s-a născut.
789. Este prea mult frig de noi înşine în această lume.
790. Speranţa este hrana visului vieţii.
791. Lumea se sfârşeşte cu fiecare dintre noi dacă uităm totul.
792. Curajul te îndeamnă mereu să fii tu însuţi dar realitatea visului vieţii tale te îndepărtează de acest deziderat.
793. Nu-ţi vinde zâmbetul pe banii uitării fiindcă atunci când te vei gândi de ce ai trăit în această lume nu-ţi vei mai aminti
nimic.
794. Care floare nu-şi doreşte frumuseţea?
795. Ascultă mersul timpului atunci când calcă peste amintiri şi spune-mi cui îi suspină paşii? Amintirilor sau Timpului?
796. La masa vieţii nici Destinul nu a fost predestinat să se înţeleagă pe sine.
797. Nu uita, căldura privirilor a fost dată pentru a topi gheaţa din cuvintele spuse adeseori fără nici un rost.
798. Diferenţa dintre o vorbă şi un cuvânt constă în Dumnezeul ce a făurit Cuvântul.
799. Adevărata singurătate a privirii este atunci când nu se regăseşte nici în Lumina Divină a Iubirii.
800. Totul trece până şi lumea viselor tale odată cu întreaga existenţă iar tot ce rămâne este doar Iluzia Vieţii tale că aici va
mai fi mereu câte ceva.

(continuare în numărul viitor)
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Semnificaţia nuvelei „Sărmanul
Dionis” constă în contopirea iubirii
ideale şi a celei reale în personajul
feminin Maria,- soţia pe viaţă a
eroului, - cu nume identic în „vis” şi în
realitate, spre deosebire de dublul
romantic al numelor masculine: Dan –
Dionis, Ruben – Riven. O asemenea
apropiere între polii antitezei
încercase anterior poetul în finalul
poeziei „Venere şi Madona”, unde
iubirea salvează femeia demonica
apropiind-o de cea angelica: ”Tu eşti
sfânta prin iubire ”
Înainte de a fi zărit chipul Mariei,
Dionis aude melodia pe care o cânta
la pian fecioara din casa de vizavi, în
puterea misterioasă a miezului nopţii.
Iar efluviile muzicale ale extazului
erotic sunt atât de puternice în
sufletele amândurora, încât liniile roşii
ale cărţii de astrologie încep să se
mişte; Dionis se transporta „într-un fel
de vis” conştient, cu ochii deschişi, o
reverie romantică (aidoma ”visului
ferice” declanşat de sărutări în poezia
„Dorinţa”, înainte ca îndrăgostiţii să
adoarmă cu adevărat, troieniţi de flori
de tei).
Simbolic este şi cadrul selenar al
iubirii cu Maria ideală, pentru ca
această iubire este nu numai un izvor
de fericire personală, ci şi o
creativitate, de nemurire, de geniu,
prefigurând „cununile de stele” din
cerurile nemuritorului Luceafăr. În
braţele Mariei, călugărul Dan simţea
că este fericit şi nemuritor: „Sărutarea
ei îl umplu de geniu şi de o nouă
putere”. Dragostea ca izvor de fericire
şi de creativitate este motivul
romantic fundamental al nuvelei.
„Dulcea povară” a iubitei îl face să
împletească faustian iubirea cu setea
de frumos („Şi ce frumos făcuse el în
lună”) sau să-şi exprime adoraţia prin
contopire absolută, făcând din drumul

până în lună „o sărutare lungă”
Eminescu imaginează însă, încă
din primul moment al expoziţiunii, un
plan secundar antitetic, ale cărui linii
urcă până la formaţia eroului, cultivat
în mediul cărţilor vetuste ale
anticarului Riven despre relativitatea
timpului şi spaţiului magic. Mişcate
sub imperiul aceleaşi melodii cântate
la pian de iubita reală, liniile roşii ale
cărţii de astrologie îl propulsează pe
erou nu în braţele Mariei, ci ca ucenic
al filozofului Ruben, care îi inculcă
eroului setea de a încerca să devină
„o bucată din veşnicia lui Dumnezeu”
.Daca lui Ruben ii cresc apoi copite de
diavol pentru acest „succes” cu
aparenţă morală, religioasă,
ispititoare, povestitorul intervine
constatând cu înţelepciune că şi
fericirea celei mai depline iubiri e
înnegrită adesea ca sufletul
călugărului Dan. Răvăşit de cele mai
contradictorii aspiraţii.
Forţa divină a feciorelnicei iubiri
creatoare se împotriveşte, însă,
acestor gânduri rătăcite ale lui Dan,
Maria astupându-i gura şi
asigurându-l că nu îngerii îndeplinesc
voinţa lui: „când Dumnezeu vrea, tu
gândeşti ceea ce gândesc îngerii”.
Aici nuvela capătă caracter de basm.
Fila a şaptea a cărţii de astrologie
devine pentru călugărul Dan o
obsesie şi din filele ei, ca dintr-o cutie
a Pandorei, izvorăsc toate
nenorocirile. Vrea să afle secretul
ochiului magic dumnezeesc din colţul
de lună pe care îl ocolesc cifrele, vrea
să fie nemuritor şi prin pactul, sugerat
de Ruben, între Dan şi umbra sa, vrea
să fie puternic şi aşează în salba de
mărgăritare a iubitei‚ „hurmuzul
pământului”, arzător, în timp ce, sub
lucirea semnului arab, călugărul
prezicea melodia îngerilor, notă cu
notă, în cel mai candid spectacol

sonor al universului.
De fapt, la unison băteau inimile
celor doi îndrăgostiţi aflaţi la distanţă,
Maria reală şi Dionis, sub imperiul
iubirii răsfrânte în melodia tot mai
tumultoasă cântată de ea la pian.
Nesocotindu-şi propriile sentimente,
în loc să asculte glasul Mariei
Mesteacăn care îl îndeamnă să se
dăruie legilor iubirii, călugărul Dan
întuneca sublimul consens al inimilor
iubiţilor din punctul culminant al
corului de îngeri, considerându-se
singurul creator al acestei armonii
sonore, singurul înzestrat cu
creativitate, cu „geniu”. Şi atunci îşi
pierde iubita în haos. E o clipă
zguduitoare nu numai pentru
pitorescul alunecării ameţitoare a
călugărului şi al repunerii în ordinea
firească, pământească, a „mărgelei
roşii”, dar şi prin contrastul dintre
tenebrosul „vis” final iconoclast şi
măreţia primăvăratică a naturii
strălucitoare, în care disperarea se
transformă fulgerător în fericire, eroul
zărind chipul blond, identificat cu
Maria din vis.
Iubirea deznădăjduitului Dionis
se încarcă acum, în deznodământ, de
speranţa care „mângâie lin pe toţi
muritorii” că va fi iertat pentru
rătăcirile lui, că adorarea iubitei reale
îi va readuce izvorul fericirii şi
creativităţii, al „geniului”: „Aşa-i că
astfel te cheamă. Nu se poate să te
cheme altfel.” Iubirea împlinită
învinge predestinarea fiului de nobil
scăpătat care îşi pierduse mintea o
dată cu moştenirea, dramă atât de
evidentă în tabloul-umbră predat de
medic lui Riven, o dată cu
manuscrisele ce-l duseseră la
iconoclastic faţă de divina iubire
creatoare. Pierderea manuscriselor şi
a tabloului înseamnă ieşirea lui Dionis
din pactul mefistofelic pe care îl
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experimentase, la sugestia lui Ruben,
împrumutând nemurirea umbrei pentru
a construi o lume numai după voinţa lui.
Nu numai „mâna nevăzută care l-a
tras în trecut” s-a purificat în această
revenire la realitate, dar şi gândurile
disperate, solitare, autoironice ale
„cugetătorului sărman” s-au îmbrăcat cu
rodnicia iubirii împlinite a Mariei reale.
„Travestită în băiet”, Maria îl vizitează şi
îl sărută, trezindu-l din delir. Ea va păstra
simbolic travestirea în băiat, în refugiile
lor „în vreun sat”, „gură-n gură”, după
căsătorie, apropiind acest final de cel al
basmului de inspiraţie folclorică, Călin –
file din poveste, ce aparţine aceleiaşi
perioadă de creaţie.
Eminescu dialoghează cu cititorul
de-a lungul nuvelei şi mai ales în final.
Ironizează pe cei care consideră aceste
trăiri ca „simple vise ale unei imaginaţii

bolnave” şi le denumeşte „momente deo luciditate retrospectivă”. Prozatorul
insistă populării acestui „vis” cu
personaje şi atitudini care izvorăsc din
trăirile subconştiente ale unei eredităţi
ancestrale, în care inimile s-au căutat şi
s-au găsit. Astfel, pe lângă
metempsihoza Zoroastru – Dan –
Dionis, cititorul descoperă în opera lui
Eminescu şi puterea iubirii de a naşte
„rânduri de vieţi”. Dar mai ales poate
urmări forţa atavică a timpului ce
contopeşte în meditaţie erotică lucidă
aspiraţii milenare spre unire ale unor
individualităţi şi năzuinţe reîncarnate
măcar în „vis” şi afirmă facultatea
acestei iubiri de a sfărma inerţiile sociale
ale predestinării, întrezărită zilnic în ochii
întristaţi din tablou.
Personajele mefistofelice din
realitate, ca anticarul Riven, capătă în

„vis” funcţii malefice, Ruben încercând
să vândă iadului sufletul călugărului Dan
prin „taina” nemuririi omnipotente.
Rămas singur, barba lui Ruben devine
lăţoasă, capul cornut, râsul hâd.
Destinul înamoratei Maria, ideală şi
reală, seamănă, ca în basme, ca două
picături de apă. Sfioşenia ideală, pilda
mută pentru trăirea firească şi intensă a
iubirii, e completată în planul real de
„şiretlic”.
Cel mai individualizat este
personajul cel mai activ şi mai
interiorizat, Dionis. Dragostea lui
„dureros de dulce”, puterea de a trăi
romantic iubirea ca pe o oră fanatică
suficientă sieşi, setea de absolutul iubirii
dătătoare de geniu, puterea de a „visa o
altă lume pe-astă lume de noroi” se
împletesc cu intelectualizarea setei de
absolut.

Vis cu Eminescu
de MIRUNA OCNĂRESCU

Ei, şi ce dacă rana planetară
Mai face coajă înc-un anotimp?
Din ceruri ninge cu sămânţă rară
Un Demiurg coboară din Olimp.
(Miruna Ocnărescu)
E început de an. Fiecare Ianuarie
mi-l aduce şi mi-l ia pe Eminescu. Eu
însă, rămân aici, păzitoare de statuie…
Cu fiecare an însă, el e tot mai tânăr, iar
eu sunt tot mai muritoare. Despărţirea
de Eminescu mă obligă de fiecare data
să-l renasc din nou. Şi singurul omagiu
pe care i-l pot aduce, este să-l
(re)citesc.
Uneori, foarte brusc, atunci când
îmi este dor pe neaşteptate de el, îmi
cade câte-o lacrimă mai mare ca
lumea. Aşa s-a întâmplat şi în acest
Ianuarie. De data asta, am prins-o-n
palmă şi în oglinda ei am văzut cum se
scaldă şi adolescentul, şi bărbatul, şi
bătrânul Eminescu. Mi-am apropiat
urechea de ea şi l-am auzit prin tăcerea
lui sfântă. Am auzit paşii lui muţi ce
cutreierau încă pădurile, găsindu-şi
somnul lângă izvorul nemuririi. Am
închis ochii şi fruntea lui cea mai înaltă a
început să urce piatră cu piatră până în
peştera demiurgilor. L-am urmat cu
34

sfială. Mi-a făcut semn să intru. Versuri
de linişte se rostogoleau din adâncime
spre înalt. Mergeam printre ele cu frică,
de parcă orice atingere ar fi putut răni
timpul cosmic . “Ochii de îngeri plini de
raze” mă petreceau pe poteca ce ducea
la „Icoana stelei ce s-a stins“. Începuse
să-mi povestească, iar eu nu simţeam
dec â t
adierea cuvintelor ce- ş i
“ascuţeau fremăturile de stânci”. Îl
urmam învăluită în linţoliul fericirii,
fericire iscat ă din î mbl â nzirea
cuvintelor, din graiul aurit de pulberea
stelelor. Din când în când ridicam ochii
din pământ ca să-l privesc. Era aşa cum
îl descrisese Caragiale: “o frumuseţe …
încadrată de nişte plete mari, negre; o
frunte înaltă senină: nişte ochi mari - la
aceste ferestre ale sufletului se vedea
că cineva este înăuntru; un zâmbet
blând şi adânc melancolic... “Omul
deplin” (aşa cum îl numea Noica) îşi
depăna acum amintirile din timpul
muritor când cutreiera pădurile, sau
când se culca lângă izvor. Îşi amintea
cum la şcoală nu avusese totdeauna
note mari, ba chiar fugise şi ajunsese
sufleor într-o trupă de artişti. Îşi amintea
cum se îndrăgostise de o fată la
Ipoteşti, o artistă din trupa teatrală. De

alte doamne si domnişoare, dar cel mai
mult de „dulcea dragă” Veronica.
Încet, încet timpul parcă se
polariza, şi fără să vreau am ajuns la
capătul potecii. Luceafărul lumina
acum în toată splendoarea lui, iar aerul
suspenda noaptea adâncă şi profundă.
Cu palmele întin-se-n rugă, ştiu doar că
am spus: În urma plecării tale a căzut
Apocalipsa de cuvinte Şi m-am trezit
gândind la ceea ce citisem la capătul
potecii: că toate cuvintele lumii pornesc
de la tăcere şi toate mor în tăcere.
Acum nu-mi rămâne decât să
visez la un alt Ianuarie.
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În urmă cu trei ani, cărările vieţii m-au determinat să
poposesc pe aceste meleaguri. Ca orice venetic, am dorit
să cunosc istoria urbei din care fac parte. Au ieşit la iveală
detalii importante, care se confirmau, altele irelevante,
care se contraziceau. Totodată, prin cercetarea unor surse
colaterale am căutat să completez insuficienţa datelor,
consultând Întâmplări stranii din istoria Franţei, apărut la
Editura Albin Michel, din Paris, în anul 1977, autor fiind
Guy Breton şi Louis Pawels, precum şi diferite mărturisiri
ale bătrânilor locului. Din bogatul material investigat, am
urmărit să fac o sinteză a evenimentelor importante, fără
să mă aventurez în prezentarea unor cifre plictisitoare,
descrieri eroizante sau amănunte teribiliste, greu de
crezut. Nu am pretenţia ca, această subţire monografie a
oraşului Laval să fie perfectă şi completă, dar reprezintă
un pas înainte pe cărarea intenţiei de a cunoaşte, cât de
cât, atât înaintaşii, cât şi contemporanii.
În jurul anului 1600, când au început să vină primii
exploratori europeni, pe insula despre care vorbim existau
întinse păduri şi multe animale sălbatice. În afara acestui
perimetru existau câteva triburi de inuiţi, iroquezi şi
algonkini, care, deşi nu locuiau pe insulă, considerau că
sunt stăpânii acestor bogăţii. În mod frecvent traversau
râurile pentru vânătoare şi pescuit. Cele două cursuri de
apă, care înconjoară insula, încă din acele timpuri, se
bifurcau la vest din râul Bytown, urmând ca după ce
ocolesc teritoriul monografiat, să se unifice din nou în
extremitatea estică, vărsându-se apoi în Fluviul cel Mare,
actualul Saint-Laurent.
Prin sosirea primilor francezi, în frunte cu navigatorul
Jacques Cartier şi misionarul Paul de Chomedey de
Maisonneuve, noului teritoriu descoperit, începând de la
vărsarea fluviului St. Laurent în Atlantic, i s-a dat numele
de Noua Franţă. În anul 1630, Biserica Romano-Catolică
şi-a trimis în zonă primii reprezentanţi. Şase ani mai târziu,
călugării iezuiţi(Fraţii lui Iisus), trimişi de cardinalul francez
Richelieu, au urcat pe fluviu, întâlnind un petec de pământ,
interesant, pe care s-au stabilit. În cele din urmă,
pitoreasca insulă pe care au poposit a căpătat numele de
“Insula lui Iisus”. O imensă cruce gravată pe un copac a
fost executată de călugări, la 16 august 1636, dată care
atestă că biserica şi-a făcut simţită prezenţa în acest
spaţiu geografic generos.
Prima familie de enoriaşi care s-a instalat, cu mult
curaj, în mijlocul pădurii, a fost a lui Guillaume Labelle.
Casele ridicate de colonişti erau de dimensiuni reduse,
acoperite cu scoarţă de copac şi pământ. Pereţii erau

alcătuiţi din trunchiuri de arbori. La îmbinări, pentru
etanşeizare, se folosea un amestec izolator din argilă, fân
sau paie. În anul 1672, exista pe Insula lui Iisus o singură
fermă agricolă organizată, amplasată în partea de NordEst, între actualele cartiere Vimond şi Auteuil. Proprietar
era Jean Frizon. Cei care munceau pe plantaţia sa aveau
reparitzată o cotă din produsul finit.
Periodic aveau loc lupte sângeroase între colonişti şi
grupurile etnice autohtone, care nu erau de acord cu
venirea intruşilor. Izbucnirea unor epidemii ducea la
stingerea conflictelor pentru scurt timp, după care,
reîncepea hărţuirea.
Spre sfârşitul anului 1675, Francois Berthelot,
secretarul regelui Ludovic XIV, numit anterior ca
administrator în teritoriu, negociază un schimb de terenuri.
Insula lui Iisus este cedată Monseniorului Francois Laval
de Montmorency, care, la schimb, îi dă Insula Orleans,
amplasată în mijlocul Marelui Fluviu, lângă fortul
Stadacone, viitorul oraş Havre Saint Croix, apoi Quebec.
Anterior, înaltul ierarh fusese avansat la rangul de vicar de
către cardinalul francez Mazarin, numit apoi ca guvernator
al Noii Franţe, din ordinul regelui Ludovic al XIV-lea. Pe
timpul mandatului a combătut cu hotărâre fabricarea
alcoolului, măsură care a dus la revolta populaţiei.
Nemulţumit de prestaţia sa, Regele Soare l-a numit pe
Jean Talon ca guvernator al Noii Franţe.
Noul prim-intendent al monarhului a primit sarcina de
a urgenta dezvoltarea, modernizarea şi popularea
teritoriului. În acest sens, Jean Talon a expediat o
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scrisoare la Paris, prin care explica regelui adevărata stare de
fapt. Din conţinut se înţelegea că va face tot posibilul să
înfiinţeze ateliere meşteşugăreşti şi să dezvolte agricultura,
activitatea forestieră, pescuitul, vânatul, comerţul cu blănuri şi
alte îndeletniciri de maximă urgenţă, cu eficienţă sporită.
Totodată, l-a informat pe monarh că, în zona francofonă, pe
care o păstoreşte, s-au creat mari diferenţe între procentajul
bărbaţilor, raportat la puţinele femei existente. Anterior,
constructorii sosiţi la muncă pe pământul Noii Franţe au venit
într-o mică proporţie cu soţiile. Restul erau celibatari, care au
refuzat să se mai întoarcă în Europa.
În urma acestei scrisori bine argumentată şi atent
structurată pe puncte, regele a făcut apel la tinerele care vor să
plece pe noul continent. Tot cu această ocazie a căutat să
scape de anumite categorii de revoluţionare opozante, care
reprezentau o frână în bunul mers al dregătoriilor regale.
Unele făceau parte din diferite medii sociale, altele plecau
curioase, încurajate de spiritul aventurii şi neprevăzutului.
Astfel, la sosirea corăbiei în porturile nordice stabilite anterior,
coborau pe ţărmul Noii Franţe, nevestele cerute de cei
interesaţi. Tinerii de pe mal, bucuroşi nevoie mare, preluau
mireasa, pe măsură ce frumoasele coborau de pe nava mult
aşteptată. A urmat ritualul nunţilor, care se desfăşura în mod
anevoios, deoarece erau puţini lăutari.
Prin mărirea numărului familiilor stabilite pe Insula lui
Iisus, activităţile au căpătat o diversificare accelerată,
vânzarea produselor în oraşul vecin căpătând amploare.
Marele oraş-port de la sud s-a numit Hochelaga, până în anul
1642, când, nobilul francez Paul de Chomedey de
Maisonneuve i-a schimbat denumirea în Ville-Marie, mai târziu
devenind cartier al metropolei Montreal.

Începând cu 1701, Insula lui Iisus începe să se dezvolte
vertiginos, mai ales prin semnarea Tratatului de Pace cu
triburile amerindiene, de către guvernatorul De Colliere. În
schimbul preluării de către noua administraţie a unor suprafeţe
de pământ, vechii localnici au fost scutiţi de taxe, căpătând
multe drepturi şi facilităţi. Evenimentele ulterioare
demonstrează că procesul de imigraţie s-a accentuat. Astfel,
în 1739 erau 700 de locuitori, iar 50 de ani mai târziu, insula
avea aproape 5000 de persoane, care şi-au construit casele
pe malurile celor două râuri înconjurătoare. Din cauza
suprafaţelor împădurite, gospodarul trebuia să-şi construiască
un grajd bine închis, pentru a-şi proteja caii, oile, porcii şi
36

păsările, împotriva numeroaselor animale sălbatice.
Principala ocupaţie era cultivarea pământului, a viţei de vie şi
comerţul cu arbori, pe care îi transportau de-a lungul râurilor,
legaţi sub formă de plute. Comercializarea se făcea sub formă
de schimb în natură, celebrul troc.
În urma Războiului de Şapte Ani, francezii ai capitulat la 8
septembrie 1760. Incepând de la acea dată, englezii au pus
stăpânire pe întreg teritoriul numit Noua Franţă, inclusiv pe
Insula lui Iisus. Din acea clipă, cuceritorii au obligat populaţia
Insulei Iisus să cultive cât mai multă cânepă, materie primă
deosebit de necesară şantierelor navale engleze, care
fabricau pânza destinată corăbiilor. Debutează producerea
siropului de arţar, băutură naturistă, la mare căutare în Marea
Britanie. Capătă amploare construirea de drumuri moderne.
Parohiile încep să se organizeze cu ocazia aglomerării
aşezărilor. Cei mai mari duşmani ai locuitorilor erau ţânţarii şi
muştele, verzi şi negre, insecte greu de stârpit, la fel ca în
prezent
După anul 1830, se dezvoltă atelierele de fierărie şi, 15
ani mai târziu, apar patru fabricanţi de căruţe, trăsuri şi
diligenţe trase de cai. Firma fraţilor Stanislas şi Joseph
Parizeau producea într-un an peste 400 de astfel de mijloace
de transport. Pe lângă menirea lor duhovnicească, parohiile
au organizat şcoli proprii, populaţia fiind în mare parte
neştiutoare de carte. O scenă importantă avea loc după
fiecare slujbă de duminică. O persoană desemnată, denumit şi
strigătorul public, aducea ştiri proaspete, anunţa ce loturi şi
case sunt de vânzare, precum şi alte informaţii importante
pentru comunitate.
Spre nordul Insulei a prins contur un pod care traversa
Râul celor o mie de Insule. În zona sudică s-au construit două
poduri de lemn, care traversau Râul Câmpiilor, spre oraşul
vecin Ville-Marie. Tot în partea de sud a fost ridicat în 1848 cel
de-al treilea pod, din fier masiv, cu nituri, purtând denumirea de
Podul Lachapelle. Această construcţie a fost refăcută în anul
1882. A căpătat acea denumire după numele proprietarului
firmei, Pascal Persillier Lachapelle. În deceniile care au urmat
podul respectiv a fost modernizat, iar în anul 1975 a fost dublat
cu un altul, datorită înmulţirii automobilelor.
Spre sfârşitul anului 1876 s-a inaugurat prima linie de
cale ferată, care transporta mărfuri şi persoane. S-a trecut la
şcolarizarea urgentă a învăţătorilor de care era mare nevoie în
reţeaua şcolară. În anul 1890 s-au inaugurat trotuarele din
lemn. Pe parcurs, a început pavarea drumurilor, cu pietre
cubice. Insula lui Iisus a fost considerată grădina Montrealului,
deoarece era principalul furnizor al marelui oraş de legume
proaspete, fructe, flori, arbori ornamentali şi multe altele. Pe
parcursul celor două războaie mondiale, locuitorii au luptat
eroic în Europa şi în Pacific, făcându-şi datoria faţă de
Coroana Britanică.
După încheierea ultimei conflagraţii mondiale, între cele
14 mici aşezări existente pe insulă se perpetuau interminabile
neînţelegeri. Pentru stingerea conflictului, la 6 august 1965, o
comisie de anchetă guvernamentală a hotărât unificarea celor
14 municipalităţi de dimensiuni reduse într-un singur mare
oraş, denumit Laval, după numele monseniorului amintit
anterior. Astfel, cele 14 aşezări mărunte devin cartierele unui
întins oraş cu multă verdeaţă şi case frumoase, înconjurate cu
flori: Auteuil, Chomedey, Duvernay, Fabreville, Iles-Laval,
Laval-des-Rapides, Laval-sur-le-Lac, Laval-Ouest, PontViau, Saint-Rose, Sainte-Dorothée, Saint-Francois, Saint-
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Vincent-de-Paul şi Vimont. Aceste cartiere sunt repartizate în
alte sase sectoare administrative.
Trasarea noilor bulevarde a fost de natură mixtă. Unele
sunt drepte, paralele şi perpendiculare. Există situaţii în care,
străzile sunt de diferite forme, circulare, în formă de semicerc
sau în serpentină. Edilii au justificat aceste cotituri nesfârşite
ca fiind importante pentru spargerea curenţilor violenţi. Alte
opinii acuză enervantele îmbârligături ca fiind opera unor
diletanţi. Turiştii, de regulă, se rătăcesc, punându-şi inevitabila
întrebare: Oare unde mă aflu? La ora actuală, oraşul insulă
este într-o continuă transformare. Amplasat în sudul Provinciei
Quebec, are o suprafaţă de 245 kilometri patraţi şi o populaţie
de peste 400.000 de locuitori, cifră care se măreşte lunar,
datorită valurilor de imigranţi, care speră că, pe aceste
meleaguri vor găsi fericirea. Se lămuresc repede că au poposit
într-o ţară cu economie bazată pe consum, care importă
majoritatea produselor de peste mări şi ţări. Ţara făgăduinţei
nu are o industrie care să se dezvolte în ritm alert şi
proporţional, să poată asigura locuri de muncă tineretului venit
pentru un trai decent. O parte dintre licenţiaţi reuşesc să-şi dea
diferenţele universitare. Există şi posesori de masterate care
devin vânzători la raft. Pentru a-şi câştiga existenţa, o parte
dintre ghinionişti recurg, nevoiţi fiind, la serviciile unor agenţii
private de plasare a forţei de muncă, firme care percep o cotă
lunară de până la 50% din salariile celor monitorizaţi. În ceea
ce priveşte generozitatea comisiilor şcolare din Laval, unul
dintre criteriile care stau la baza obţinerii unui contract, îl
constituie locul naşterii candidatului
Rata şomajului
imigranţilor este de trei ori mai mare faţă de cei născuţi în
Canada. Este dureros, dar nu trebuie ascunsă realitatea
crudă. Mulţi se mută în alte provincii anglofone din vecinătate.
Alţii se reîntorc în anarhia ţării de unde au plecat.
Un înaintaş de vază al imigraţiei româneşti a fost
ardeleanul Ioan Beldie, care a sosit în Laval în urmă cu 85 de
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ani, pe când era adolescent. Conform recensământului din
anul 2006, reiese că în oraşul Laval existau 2970 de români.
Cei mai mulţi s-au grupat în cartierele de lângă Montreal.
Astfel, în Chomedey erau 940, pe când în cartierul nordic,
Fabreville erau 315 români. Aşa cum am menţionat, cifrele
sunt într-o permanentă creştere. Despre comunitatea
românească din Laval se mai poate spune că este a opta întrun clasament al comunităţilor, făcut cu cinci ani în urmă: 16000
de italieni, 15000 arabi, 14000 de greci, 8000 de hispanici,
7000 de armeni, 6000 de haitieni şi 5000 portughezi şi
brazilieni. O cifră de ultimă oră confirmă faptul că, românii se
ridică la un efectiv de 5000 de locuitori. Începând din anul
1989, în cartierul Vimont se află strada Bucureşti, care
înconjoară parcul cu acelaşi nume, unde se întâlnesc cei peste
300 de români din jur. Dintre cei peste 40 000 de români, care
trăiesc în perimetrul metropolei Montreal, câţiva şi-au
cumpărat case noi în Laval. Pe lângă alte religii existente,
ortodoxismul românesc este reprezentat de parohii puternice.
Prima a fost fondată în ianuarie 2005 de preotul Ioan Iancu.
Despre oraşul Laval se mai poate spune că este înfrăţit cu
oraşul Botoşani din România, prin efortul profesorului Vania
Atudorei, plecat de tânăr din mirifica Bucovină. Documentul
Înfrăţirii a fost semnat la 16 octombrie 2007. Tot profesorul
Vania Atudorei a înfiinţat la 6 ianuarie 2005, Asociaţia
Românilor din Laval.
Continuarea liniei de metrou spre Nord, va duce la
dezvoltarea Lavalului într-un ritm accelerat, din ce în ce mai
vizibil. În loc de încheiere se cuvine a fi prezentat un caz
interesant. În condiţiile în care majoritatea ţărilor planetei au
stabilit ca, primarii oraşelor să nu aibă dreptul să candideze la
mai mult de două mandate, primarul oraşului Laval, Gilles
Vaillancourt, se află în fotoliul decizional al urbei de peste 20
de ani, cu persepectiva de prelungire, adică, pe viaţă. La mulţi
ani şi multă putere de muncă.
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Viaţă de doctor
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Mariana are 87 de ani; a părăsit România la vârsta de
18 ani, mai întâi pentru Munchen unde a început studii de
medicină şi apoi Paris, ca să continue cu studii de chimie.
Aici îl cunoaşte pe soţul ei (un om fără niciun defect - cum
îl descrie distinsul nostru prieten Claude), iar mai târziu
emigrează în Canada.
Ca mai toţi intelectualii din generaţia lor, au voiajat în
toată lumea (atât pe mare cât şi în aer şi pe uscat) şi pentru
a complecta panoplia de împliniri, ei şi-au cumpărat o casă
în Florida, unde să se ”salveze” câteva luni pe an, la soare
pe nisipul fierbinte, lângă oceanul Atlantic. Romantic şi
frumos curs al evenimentelor, dar se pare că Mariana
mereu a vrut mai mult şi nu a fost mulţumită niciodată. Nici
acum, la 87 de ani nu se consideră norocoasă deşi se bucură de o sănătate destul de bună iar
bunăstarea dă peste margini.
Are o problemă de sănătate, pe care însă o
exagerează. Suntem, sau...o să fim prietene, dar cum
vede prietenia această doamnă? care pune prietenii la
coş ca pe orice-i disposable/de aruncat.
Ce pot să-i ofer ca doctor, căci deja a fost văzută de
foarte mulţi confraţi şi sfaturile lor n-au avut substanţă?
Să-mi imaginez că eu voi găsi metoda s-o vindec şi s-o fac
fericită? ...I wish Şi Dumnezeu îndeamnă la acel Ajută-te
singur . Deviza mea ar fi Doamne, ajută-mă ca să pot să
ajut .
Am întâlnit câteva doamne care mi-au zis că sunt
prietene cu Mariana. Ea însă mi-a declarat că este foarte singură şi nu are nicio prietenă...Mă întreb
din nou: oare o să găsească în mine prietena ideală? Pe
scurt, ea vrea - două în una - doctorul ideal şi prietena ideală
Nu ştiu ce să fac. Să-i dau speranţă şi să merg mai
departe încercând s-o ajut să-şi găsească, în sfârşit
“FERICIREA” sau să părăsesc scena, să mă dau bătută de
la început?
Cred totuşi că merită să încerc. Îmi este deja simpatică
Mariana şi apoi poate învăţ câte ceva de la ea - ex: cum să
iubeşti la 80, cum să te machiezi în fiecare zi, cum să te dress up - pentru orice ocazie şi chiar, cum să-ţi cauţi dincolo de limite - FERICIREA. LA MULŢI ANI!
Florida, decembrie 2010

D L
estine

iterare

Profesorul G. Baciu mi-a oferit
recent o bijuterie de carte, botezată
semnificativ: „Gânduri de la Marginea
Lumii” (Ed. Rotarexim, Rm.Vâlcea,
2010).
Cu emoţie deschid
„Gândurile…” temerarului poet şi
pornesc lectura de la afirmaţiile
autorizate, elogioase, ale d-lui Acad.
Gh. Păun, din care redau, selectiv,
câteva idei semnificative: „căci poet e
Baciul domnişan (…) solemn şi
şturlubatic, îl prinde pe Eminescu de
braţ, zâmbindu-I complice (…), îi face
o plecăciune de menestrel arhaic lui
Nichita (…) şi cu inima la vedere (…)
se pierde apoi printre mestecenii
Sentimentaliei, ţara de el zidită şi
deocamdată numai de el ştiută,
întinsă până la marginea lumii…”
(Desinvolt şi temerar poetul, p.5). Miam zis: iată o excelentă imagine
creată poetului de la Domneşti, pe
care o merită cu prisosinţă ! Cu
generozitate, d-l Baciu ne cheamă şi
pe noi, cititorii, să-i cunoaştem „ţara
de el zidită şi numai de el ştiută”, dar
aşternută metaforic pe file de carte.
După lectură, înţeleg că
„Marginea Lumii” înseamnă pentru G.
Baciu acel „spaţiu mioritic” mirific
scăldat de apele legendarului Râu al
Doamnei, acel „peisaj-cuib” de care
creatorul îşi aminteşte cu nostalgie
„cum mama îl îmbiserica în fiecare
dimineaţă când, supusă de mizeria
social, se umplea de dulceaţa
deznădejdii sfinţindu-se în
eternitatea casei, ce purta în ea tot
satul.” (p.6).
„Gândurile…” poetului
domnişan ( eu l-aş numi poet
stănişan, deoarece s-a născut la
Stăneşti) mi-a stârnit curiozitatea şi
m-a determinat să studiez cu mai
multă atenţie didactică „mirifica
zidire”, construită pe trei cicluri

poematice importante: 1. Gânduri de
la marginea lumii ( 22 de poeme în
proză), 2. Lieduri ( 19 lieduri şi 32 de
poezii apropiate de tematica
liedurilor) şi 3. Cioburi de mine (40 de
poezii de o deosebită fineţe artistic).
Lucrarea se încheie cu un scurt poem
aforistic, sugestiv intitulat „Gânduri
de luat aminte”, prin care cheamă la
înţelepciune spiritual spre central
lumii. Printr-o butadă aş spune că
opera „Baciului” se deschide şi se
închide cu „Gânduri…” Gândurile de
început reprezintă un original
concept de „ars poetica” baciană, iar
Gândurile de final aduc un mesaj de
vindecare a rănilor deschise de
raţiune, prin „rugăciune rostită către
genunchi, nu către inimă” (p.126).
Aşadar, poetul n-a vrut numai „să
acopere petecul de hârtie cu o
frumuseţe nouă” (vorba lui Arghezi),
ci chiar şi-a propus să ne pună pe
gânduri… El oferă un material bogat
şi divers, o tematică privind viaţa şi
condiţia umană actuală, care incită
spiritele. Impune un stil de meditaţie
filozofică, o gândire metaforică, pe
care puţini dintre noi o înţelegem, dar
ne atrage prin construcţia lirică.
Dotate cu motive şi simboluri de o
frumuseţe deosebită, poemele
baciene au substanţa poetică extrasă
parcă din „esenţa poeziei
eminesciene”. „La braţ cu Eminescu
”, în Ţara Poeziei Româneşti ! Ce
poate fi mai frumos şi mai nobil pentru
Baciul domnişan ! Aşa cum preciza
Acad. Gh. Păun, „îl prinde pe
Eminescu de braţ” şi bate la poarta
lumii de elită „ce gândeşte în versuri”.
„Sentimentalia de la Marginea Lumii”
ni-l dezvăluie pe George Baciu
suferind de boala poeziei, ca efect al
unei emulaţii de care suferea şi
„blândul Luceafăr”, când se lansa pe
bolta creaţiei: „Şi de-aceea beau

paharul poeziei înfocate / Nu-mi mai
chinui cugetarea cu-ntrebări
nedezlegate…” (Mortua est). E
adevărat că G. Baciu îşi pune multe
întrebări „nedezlegate”, deoarece se
zbate într-o lume „unde gândurile
mărşăluiesc pe trotuare de păreri, iar
singurătatea are sângele-n gât”
(Despre mine, p.7) Chiar din primul
poem, care dă şi titlul cărţii,
constatăm gravitatea discursului
liric, concepţia poetului despre
creaţie şi creator, într-o lume „lehuză,
căreia avorturile i-au scurs sângele
cald, saliva şi sudoarea”(p.6) iar în
poemul „Despre mine” îşi exprimă
neliniştea că „simţurile zornăie pe
claviatura plictisului”. Lumea în care
trăieşte poetul este o lume a
„suferinţei tăcute” şi „nu aparţine
lucrurilor, ci sensului lucrurilor”(p.7).
Poemele sale sunt rezultatul
unei experienţe individuale şi
colective de viaţă, au valoare
aforistică, de cunoaştere şi uneori de
sentinţă morală. Morala poetului este
practică şi se bazează pe faptul că în
viaţă „numai rădăcina contează,
fiindcă ea leagă diversitatea în
unitate (…) şi leagă oamenii într-un
templu”(p.7). „A trăi înseamnă a te
construi în templu pe obsesia
asasinată a faptei ” (p.25), subliniază
poetul într-un alt poem, ca un
leitmotiv stimulativ de înnobilare a
vieţii. De fapt aceasta este şi filozofia
vieţii omului din popor, de a face ceva
trainic în viaţă. În actul său de creaţie,
gândurile poetului îi „zornăie
asemenea nisipurilor printre
oseminte”, pentru a contribui la o
lume mai bună. Concluzia este
surprinzător de pesimistă: „Ea nu ia
fiinţă decât în copiii nenăscuţi şi în
rostul lucrurilor împlinite”(p.6).
Speranţa însă nu moare niciodată,
poetul îndemnând la „cuminecarea”

DANIEL DEJANU (ROMÂNIA)

GEORGE BACIU - PURTĂTOR DE TAINICE
„GÂNDURI DE LA MARGINEA LUMII”
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divină: „În cuminecarea Ta, Doamne,
căci de nu ne-ai fi ziuă, restriştea din
cucuvea, cu siguranţă ne-ar destrupa…
Ne-ar destrupa…” (p.6). Prin repetiţie,
poetul subliniază faptul că, fără
divinitate, infernal vieţii materiale, ar fi
dramatic. În viziunea poetului, viaţa
spiritual intensă ar fi salvarea pentru
omenire. Asemenea
gândire poetică ne
călăuzeşte şi în celelalte
poeme sugestiv intitulate
„Despre fericire”, „Despre
iubire”, „Variaţiuni de
ocazie”, „Cioburi de iubire”
etc., toate punând în
mişcare „un uriaş angrenaj
cosmic”. Prezentate într-o
formă lirică eliberată de
orice constrângere,
poemele baciene dau frâu
liber imaginaţiei cititorului,
oferind diverse situaţii de
meditaţie profundă asupra
existenţei umane. Pentru a
depăşi „deficitul unei
civilizaţii”, din acest univers
controversat, poetul
observă totuşi că prin iubire
divină „oamenii sunt
ferestre de lut pe care
Dumnezeu le deschide
d i m i n e a ţ a
zâmbind”(Înserarea din
mine, p.27). Din această
metaforă personificată
înţelegem frumuseţea
imaginii artistice, care
deschide noi perspective
asupra rosturilor lumii si
asupra adâncirii sufletului
omenesc. Poetul foloseşte
şi o admirabilă antiteză
dintre „înserarea din mine”,
care produce plictiseală şi
„goliciunea destinului”, în
opoziţie cu optimismul din
finalul poemului, când
divinitatea, generoasă,
zâmbitoare, „deschide
dimineaţa” oamenilor.
În poemul „Despre fericire”, poetul
este neliniştit când vede „fericirea
rătăcindu-se” şi încearcă să o trateze
„ca pe o problemă” filozofică. Înţelegând
„neputinţa umană”, concluzia nu poate fi
decât tristă: „Când credem că am trăit,
ultima filă a capriciilor minţii ne rosteşte
arta de a putrezi. Fericiţi aceia
descompuşi în muguri de simţuri !”(p.11)
Sentimentul numit iubire este
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elogiat în poemul „Despre iubire”,
autorul venind şi cu o definiţie original:
„Iubirea înseamnă supunere faţă de
inimă. Asemenea pietrei, supusă nu
pietrelor, ci templului”(p.12). Aşadar, în
concepţia poetului, iubirea este o
binecuvântare divină, ce înnobilează
viaţa, în comuniune cu femeia. Aceasta

este idea care se desprinde şi din
poemul „Femeia, viciu al
înţelepciunii”(p.17), în care „Ea, femeia”
apare ca o simbioză de echilibru în
central universului: „E ca pământul cu
care se joacă Dumnezeu când plânge
de tristeţe”(p.18). Comparaţia
sugerează poziţia femeii în central lumii,
aşa cum pământul este în central
universului. De aceea, femeia „eterna

poveste” reprezintă „obsesie” pentru
George Baciu, „singurul viciu prin care
te înalţi în înţelepciune”. Fără Ea viaţa nare niciun sens, „ar fi un şir de trăiri
pierdute”, ba chiar un dezastru pentru
istorie. „Femeii îi datorăm mai mult
pentru înţelegerea lumii, decât
savanţilor”, precizează scriitorul,
reflectând asupra rolului Ei în
cultură , deşi o consider „un
fruct al viciului”. „Jefuit de
obsesia femeii”, poetul
trăieşte uneori şi „vreme de
eternitate” sub imperiul iubirii
profunde.
Trebuia să scrie şi un
poem care să-I trădeze
profesia, nobila meserie de
dascăl. Poemul se numeşte
„Lecţie despre mine”(p.14),
în care dă anumite lecţii de
filozofie, privind teoria
contrariilor. Am reţinut în
mod deosebit formulări
educative aforistice, demne
de memorat: „Dumnezeu a
creat lumea fiindcă o simţea
în inimă. Şi a făcut din
poporul său un imn”(p.15).
Frumos, spus, bine gândit !
Asemenea cugetări îţi
mângâie sufletul !
Pentru a releva „O altă
logică”(p.19) a celor răi,
„împodobiţi cu putreziciune,
mândri şi găunoşi”, a
lichelelor societăţii, care „îşi
exilează imperiul în tăcerea
copacului ce-şi plămădeşte
floarea”, poetul G. Baciu
aduce în atenţia cititorilor
portretul găunos al
„domnului Activist” care
„suferă de răni intelectuale”,
dar îşi continuă şi azi „ritualul
de a parveni”, cerşind în
limbajul lui de lemn, „zgâriat
de duhoare” un loc favorabil
în ierarhia social. În mod
direct şi dur, poetul răzvrătit
înfierează putreziciunea
limbajului şi „gâfâiala de cuvinte” a
tuturor activiştilor corupţi de astăzi, care
promovează „licheaua în vârful
ierarhiei” prin slugărnicie, prin „gudurare
alăptată de incultură”.
Aşadar, analizând primele poeme
ale cărţii, constatăm că „Baciul
domnişan” are o gândire profundă,
mereu vie şi incitantă, „cu inima la
vedere” şi o construcţie artistică
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originală, foarte apropiată de arta
poetică a marelui Nichita Stănescu. Ca
şi la Nichita, întâlnim unele construcţii
indescifrabile pentru cititorul de rând,
dar frumoase, chiar măreţe prin
spontaneitate şi ermetism. Potrivit firii lui
şi, mai ales, formaţiei profesionale,
bazat şi pe argument istorice, George
Baciu gândeşte poetic istoria
contemporană. Închipuirea lui se mişcă
în voie, zboară prin universal uman, de
la pământ la cer, de la viciu la
înţelepciune şi găseşte prilej de emoţii
poetice şi de meditaţie: „Dincolo de
argument e viaţa, singura întâmplare
neaşteptată ce ne tastează biografia
într-un e-mail cu pretenţii de istorie
umană”(Variaţiuni de ocazie, p.13).
Iată, G. Baciu este surprinzător de
modern în judecăţile sale estetice, pe
care le rosteşte cu competenţă
didactică. Prin „Gândurile…” sale,
adevărate leacuri de iubire pentru suflet,
poetul adoptă figura de misionar, a cărei
datorie este de a umaniza „pustia”, de a
face compatibil absolutul perfecţiunii
morale cu puterea cuvântului…
În partea a doua a cărţii „Gânduri
de la Marginea Lumii”, poetul George
Baciu îşi concentrează imaginaţia
creatoare într-un miraj de perle, de un
„dumnezeiesc dresaj” către tainele
lumii. Îşi caută drumul prin „Lieduri” şi
poezii, sensibile bucăţi de suflet prinse
cu sinceritate în versuri armonizate cu
trăirile cele mai profunde ale poetului. În
cele nouăsprezece Lieduri întâlnim cele
mai delicate nuanţe ale gândirii şi ale
simţirii, exprimate prin versuri libere, de
o muzicalitate deosebită. Limba română
cea curată, vie, se află la ea acasă şi
legile ei dezvoltă cugetarea prin
procedee artistice şi simboluri
deosebite.
Iubirea pentru fiinţa dragă, cheamă
necontenit prezenţa naturii, participarea
ei la frământările celor îndrăgostiţi: „în
fiecare dimineaţă, ochii tăi căprui,/
ascunşi în picuri verzi,/ înmuguresc
deasupra cerului/ eşuat în portretul
răsăritului” (Lieduri I,p.34). Eul liric
introspectează propriile sale stări
sufleteşti, prin imagini artistice
încântătoare: „M-am strivit de lacrima
ta,/ mi-am mângâiat nisipul/ din pustiul
tâmplei/ în clipele atârnate în copaci/ şi
m-am mutat pe strada/ cu ochi mari de
piatră,/ gustându-mă cu tine ” (Lieduri,
XIX, p.52) În aceste versuri apare
imaginea poetului strivit de lacrima
iubirii, metaforă care impresionează şi

care relevă o gândire poetică profundă.
Metaforele „pustiul tâmplei”, „strada cu
ochi mari de piatră” şi altele oferă o largă
deschidere în universul inepuizabil al
imaginaţiei şi pot fi interpretate în
diverse feluri. Versificaţia liberă,
neîncorsetată în anumite tipare, se
armonizează foarte plăcut cu
muzicalitatea interioară a limbajului, iar
sensibilitatea poetului constituie
adevăratul izvor al liricii liedurilor
baciene. Ca şi în alte poeme, în
„Lieduri”, George Baciu se bazează pe
aforisme lirice, originale cugetări
exprimate într-o formă concisă şi
expresivă, cuprinzând adevăruri morale
sau filozofice.
Dintre poeziile celui de-al doilea
ciclu, amintesc poezia „Prezent” care
reţine atenţia printr-o anumită rigoare în
conţinut şi formă, prin concentrarea
ideilor poetice. Vorbind în numele său,
eul liric exprimă viziuni, sentimente şi
aspiraţii intime, într-o comunicare cu
lumea, cu faptele şi cu istoria: „ între noi
faptele / şi pleoapa căzută a istoriei/
peste mâinile întinse/ căutând drumul”
(Prezent, p.56). Poetul caută să impună
vestigiile istoriei prin
ruinele
prezentului. Foloseşte verbul la timpul
prezent al indicativului, o formă vie de
acţiune, care desemnează faptele în
desfăşurarea lor actuală (ex. Caută,
alungăm, ne mângâiem , îşi desface).
Sentimentul general este de
suferinţă chinuitoare în căutarea
tainelor lumii prin acţiune şi exprimare
deschisă, curajoasă: „ genunchii striviţi/
de tăcerea pietrelor/ cu care alungăm
cuvintele/ mucegăite pe buze” (p.56) .
Poetul domnişan şi-a luat ca model pe
Lucian Blaga, care spunea că poetul
poate fi comparat cu „un donator de
sânge la spitalul cuvintelor”, iar prin
poezie contribuie la vindecarea limbii
române. Vorbind despre „limba
însângerată de istorie”, Nichita
Stănescu făcea un apel patetic la
confraţii săi: „Copii ai poeziei, mai vie
este limba noastră, numele ei este
numele întregului popor, viaţa ei este
destinul poporului. Potcoviţi-o cu
potcoave de aur !” În spiritual celor doi
mari înaintaşi, pentru vindecarea de
„buruiana sălbatică”, ce năpădeşte
astăzi tot mai insistent peste holda de
aur a limbii române, şi G. Baciu propune
căutarea „memoriei în sensul
gramaticii”, pentru valorificarea
tezaurului de limbă moştenit. Prin
simboluri semnificative, poetul sporeşte
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misterul prin imaginea „nopţii” care „îşi
frânge gâtul/ şlefuind isteria gesturilor/
cu care ne mângâiem trecerea” (strofa
d). Probabil că este vorba de „gesturi”
măreţe cu care noi, ca popor, ne putem
mândri în trecerea noastră prin istorie,
dar „isteria” cu care ne lăudăm
dăunează pentru sănătatea naţiei
noastre.
Impresia finală a poetului este
„insuportabilă”: „că fiecare sânge/ îşi
desface încheieturile/ până la lacrimi ”
(strofa e.). Nu ştiu ce înţeleg cititorii, dar
eu remarc tristeţea poetului că
„PREZENTUL” nu se poate mândri cu
realizări, ci rămâne sărac în „fapte” şi
„gesturi” măreţe. Aşadar, în poezia
„Prezent”, George Baciu realizează o
excelentă demonstraţie de integrare a
unor idei de suflet şi de viaţă, într-o
ţesătură lirică modernă, propusă
judecăţii estetice şi literare. Remarcăm
metafore de mare forţă sugestivă
(„pleoapa istoriei”, „cuvinte mucegăite”,
„tăcerea pietrelor”, „ultima draperie”
etc.), precum şi cuvintele cheie, folosite
ca simboluri poetice ( faptele, drumul,
memoria, trecerea, sânge, lacrimi).
Folosind o expresie a marelui filologestetician T. Vianu, putem spune că şi
poetului domnişan „îi place să azvârle o
dantelă de forme plăsmuite cu libertate”
de gândire…
George Baciu vine şi cu o noutate
în aşezarea poeziei în pagină, grupând
strofele şi identificându-le cu litere în
ordinea alfabetică: a, b, c, d, e. Strofa a.
este formată dintr-o singură propoziţie
dezvoltată în patru rânduri, dar eliptică
de predicat. Sugerează comuniunea
„faptelor” cu „istoria” în căutarea
„drumului” prezent. În strofa b. întâlnim
verbul „caută”, la timpul prezent,
singurul predicat din strofă, care
reprezintă cheia demersului poetic.
Foloseşte puţine predicate, toate la
timpul prezent, tocmai pentru a sugera
lipsa de acţiune din societatea noastră
contemporană.
Nu ne-am propus să dezlegăm
toate misterele poeziei pentru că sigur
nu vom reuşi. De aceea, încheiem cu
spusele poetului-filozof L. Blaga: „în faţa
unui adevărat mister, datoria noastră nu
este să-l lămurim, ci să-l adâncim aşa
de mult încât să-l prefacem într-un
mister şi mai mare” (L. Blaga,„Pietre
pentru templul meu”). Probabil că
acesta este şi ţelul poetului George
Baciu, de a adânci şi mai mult „misterul”
poeziei sale. Să-l ajute Dumnezeu !
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Ioan Ianolide, „Întoarcerea la Hristos Document pentru o lume nouă”
NICHOLAS DIMA (USA)

Editura Christiana, Bucureşti, 2006, 534 pp. (Recenzie şi Comentarii)
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(Ante Scriptum: In aceasta perioada cand se pare ca Parlamentul Romaniei va dezbate
problema compensarii fostilor detinuti politici, ar fi bine ca liderii Romani sa citeasca daca nu
cartea cel putin aceasta semnalare. In ce priveste “noii culturnici” din tara... trebue sa stie ca
oricat s-ar prostitua si si-ar nega neamul si cultura; oricat l-ar pupa in fund pe satana; pana la
urma acesta tot se va sterge undeva cu ei.)
Este extrem de greu sa-ti exprimi parerea cu
suficienta umilinta despre o carte cutremuratoare scrisa cu
suferinta si cerneala beznelor! Este la fel de greu sa
intelegi inspaimantatoarele chinuri fizice si schingiuiri
sufletesti prin care au trecut sub fostul regim comunist
confratii nostri detinuti in inchisorile de la Pitesti, Gherla,
Aiud, Tg. Ocna, si altele! In calitate de crestin ortodox si de
om, nu pot sa nu strig pana la ceruri, intrebandu-ma: Cine a
conceput acele acte odioase? Ce scop de lunga durata s-a
urmarit? Cine si in ce scop detine rezultatele acelor asazise “reeducari »? Cred ca nici un om cu sufletul cinstit si
mintea intreaga nu poate ramane indiferent in fata
fenomenului “Pitesti”. Nici un om drept cu cunostina acelor
crime nu isi poate regasi linistea fara sa le denunte si fara
sa incerce sa gaseasca raspuns la intrebarile: Cine?
Dece? In ce scop?
In cartea sa “Intoarcerea la Hristos”, Ioan Ianolide,
acum plecat in lumea dreptilor, descrie in principal
intemnitarea politica desfasurata pe o durata de aproape
24 de ani intre 1941 si 1964. Manuscrisul cartii, pregatit in
ascuns in anii de dupa detentie, a fost trimis in strainatate
si apoi readus in tara dupa 1989. Ulterior, insemnarile
autorului au fost redactate in forma actuala de carte la
manastirea Diaconesti si publicate in 2006. Personal,
regret ca nu am gasit cartea mai devreme, dar oricum, am
citit-o cu infrigurare. Dintru bun inceput ma aplec in fata
acestui autor-martir al neamului nostru si imi exprim umil
respectul fata de cei care au redactat si publicat cartea…
De acuma insa, pentru mine, ca cititor si
commentator, incep marile greutati. Am trecut si eu un timp
prin inchisoare si am scris chiar si despre “reeducare”. Am
deasemenea un frate care a facut 10 ani de inchisoare
dintr-o condamnare de 20 de ani. In cei zece ani de
detentie a primit dreptul sa scrie o singura carte postala si a
fost tinut singur si izolat timp de doi ani intr-o celula din
Zarca Aiudului. Inainte de a fi eliberat in 1964, Ion a trecut
prin “reeducarea” de la Aiud unde a fost supus unor
inimaginabile siluiri sufletesti… Eu sunt professor, am un
doctorat de la o mare universitate americana, am scris mai

multe carti, si totusi nu ma simt calificat si vrednic sa scriu
despre “experimentul” de la Pitesti. In acea inchisoare,
satana a incercat sa distruga creatia lui Dumnezeu si sa o
refaca in imaginea lui necurata. Intr-adevar, asa cum scrie
autorul, acolo diavolul a fost mai negru decat si l-au
imaginat oamenii!
Multe din conluziile autorului sunt si concluziile mele.
El a ajuns la ele in bezna si mizeria celulelor unde a regasit
totusi lumina cerului; eu am ajuns la ele in conditiile
libertatii si tentatiilor occidentale… Nu poti concepe lumea
in afara Divinitatii! Nu o poti intelege inafara directiei pe
care a trasat-o Dumnezeu evolutiei noastre pamantesti! Si
in acelasi timp, nu o poti intelege daca nu accepti ca
diavolul incearca continuu sa ne indeparteze de Creator si
sa ne faca sa ne inchinam lui! Desi sunt om de stiinta, din
punctul meu de vedere sensul vietii este “emanciparea”
spirituala; viata propriu-zisa fiind in eternitatea care
urmeaza. Pentru crestini acest proces se numeste calea
mantuirii. Comunismul a fost una din cele mai bestiale
forme de negare a divinitatii si de reducere a omului la
viermuire perpetua. De altfel, unul din cei care au emis
aceasta ipoteza a fost chiar pastorul Wurnbrand, romanevreu increstinat care a stat in aceeasi celula cu Ioan
Ianolide si care, fiind grav bolnav, a fost ingrijit tocmai de
autorul cartii.
“Intoarcerea la Hristos” se desfasoara pe trei paliere:
descrierea vietii de temnita cu accent deosebit pe
programul diabolic si ucigas de “reeducare;” analize si
comentarii pe marginea tulburatoarelor drame petrecute in
timpul schingiuirilor; si procesul de increstinare si
intoarcere la Iisus in care si-au regasit pacea sufleteasca
unii detinuti intre care si autorul. De fapt, autorul dedica
cumva cartea unuia dintre colegii sai de suferinta - Valeriu
Gafencu - tanar ucis in inchisoarea-spital Tg. Ocna, care a
suferit ca un martir si s-a comporat ca un sfant. (Cred ca
Biserica Ortodoxa Romana si-ar face doar datoria daca ar
incepe procesul de canonizare pentru Valeriu si pentru alti
detinuti care au suferit in inchisorile comuniste din tara ca
adevarati martiri ai crestinatatii.) Personal, am fost profund

D L
estine

rascolit insa de partea dedicata “reeducarii.” Comentariile
filozofice si psihologice sunt fara indoiala intelepte si profunde,
dar oarecum secundare descrierii “reeducarii.” In ce priveste
credinta si intoarcerea la Iisus, acestea sunt procese
personale care il apropie pe ortodoxul Ianolide de suferintele
martirilor. Oricum, cartea ar trebui sa dea mult de gandit
fiecaruia dintre noi si mai ales bisericii oficiale… In acest sens,
in timp ce autorul mentioneaza ca toti episcopii Greco-Catolici
Romani au infundat inchisorile comuniste, “nu a existat in
temnite nici un episcop ortodox.” (p. 331)…

Ianolide a fost arestat in 1941 pentru ca facuse parte din
Fratiile de Cruce, rezerva de tineret adolescent a Miscarii
Legionare. La vremea arestarii autorul era student la facultatea
de Drept din Bucuresti si a fost acuzat de instigatie la rezistenta
impotriva guvernarii antonesciene. Pentru fapte comise,
inscenate, sau imaginare, el este condamnat la 25 de ani. De la
inceput se impune o intrebare esentiala. Poate fi condamnat
cineva doar pentru ceea ce simte sau pentru ceea ce
gandeste? (Cand o parte din romanii ardeleni au trecut la
catolicism si ungurii i-au acuzat ca au trecut doar de forma, un
episcop roman le-a raspuns ca “numai Dumnezeu judeca cea
ce e in inima omului.”) Dictaturile, si in special comunistii, au
arestat si condamnat zeci de mii de oameni doar pentru cea ce
au fost, pentru cea ce au gandit, si pentru cea ce au simtit…
Filmul anilor de temnita este dramatic. Sub Antonescu
detinutii puteau asista totusi la slujbele religioase tinute in
bisericile inchisorii Aiud, aveau acces la pachete, vorbitor si
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carti, si in timpul zilei puteau iesi in curtea inchisorii. Actul de la
23 august si ocupatia sovietica au pus administratia
inchisorilor in deruta. Pentru scurt timp, regimul de detentie s-a
imbunatatit si unii detinuti au fost amnistiati. Legionarii, ori cei
banuiti de simpatii legionare, nu s-au bucurat insa de gratiile
regelui Mihai ori ale guvernelor interimare succedate la carma
tarii intre august 1944 si decembrie 1947. Ei au fost predati
comunistilor.
Cand regimul comunist s-a inscaunat insa bine la putere,
securitatea a procedat la arestarea intregii opozitii romanesti si
conditiile de detentie s-au inasprit brusc. Au urmat 42 de ani de
abuzuri, torturi, infometari, si asasinate. Toti detinutii politici au
fost ferecati in celule; ferestrele celulelor au fost acoperite cu
obloane; cerul s-a inchis pentru zecile de mii de condamnati.
Daca unii dintre ei erau arestati inca de pe vremea maresalului
Antonescu, altii, in special unii militari, au fost arestati imediat
dupa actul de la 23 August. Cei mai multi detinuti erau insa fosti
lideri politici ori membri ai vechii elite romanesti arestati
incepand cu anul 1948. Cel mai proeminent dintre liderii
democrati din Romania interbelice a fost Iuliu Maniu, care a
murit ca un martir in inchisoarea Sighet. Majoritatea celor
arestati erau totusi oameni simpli si multi dintre ei erau tineri
care respinsesera noul regim instalat in tara de Sovietici.
Curand dupa proclamarea republicii “populare,” detinutii
incep sa fie supusi unui regim de asasinare lenta, iar tinerii
nationalisti sunt supusi unor experimente de-a dreptul
diabolice. Pentru a-si masca scopul, mijloacele, si intentiile,
securitatea a numit experimentul respectiv “reeducare”.
Trebue precizat ca experimentul a fost conceput in cele mai
inalte cercuri ale securitatii, dar aplicat prin detinuti politici
terorizati si “restructurati,” carora li s-au promis pozitii
importante in statul comunist. Procesul a inceput in
inchisoarea din Pitesti, dar ulterior a fost extins si in inchisorile
din Gherla, Tg. Ocna, si mai tarziu, Aiud. Insusi cunoscutul
scriitor dizident rus Alexandr Solzhenitsin a fost profund
tulburat cand a aflat despre experimentul Pitesti. Se pare ca
numai in Romania comunistii au practicat acest sistem
draconic. In Siberia Sovietica, in China comunista, s-a suferit
poate mai mult, dar suferintele au fost cu precadere fizice. In
Cambogia criminalii lui Pol Pot au asasinat un sfert din
populatia tarii, dar nu s-a incercat uciderea sufletelor asa cum
s-a incercat in Romania…
Personal, am aflat despre teroarea de la Pitesti in 1957
cand ma aflam la Aiud. Primele informatii au fost fragmentare.
Un episod dificil m-a facut sa inteleg insa amploarea
zguditoare a experimentului… Eram intr-o celula de pe Sectia
Doua impreuna cu alti detinuti care ca si mine erau foarte tineri.
Fiind in general o fire nesupusa, am comis unele acte
nepermise si intr-una din multele pedepse suferite am primit
doua saptamani de izolare la subsolul celularului. Celularul era
cladirea principala si masiva din centrul inchisorii Aiud. Sub el
se sapase o catacomba unde dintr-un hol din beton se
deschideau patru celule mici tot din beton si asemanatoare
unor cripte. Regimul de pedeapsa prevedea hrana obisnuita o
data la trei zile, un pat metalic si o patura jerpelita de la orele
zece seara pana la ora cinci dimineata, si in acel caz specific
stingerea luminii. Bezna era deci totala. Dela o celula la alta se
putea vorbi totusi prin incheietura usii de metal, pentru ca acolo
la beci nu ne supraveghea nimeni.
In acel intuneric absolut m-am intretinut ore intregi cu alti
detinuti pedepsiti in celulele vecine. Timp de cateva zile am
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ramas in tot subsolul numai eu si, intr-o alta celula, Vasile J.
Acesta a fost primul detinut care mi-a vorbit amanuntit despre
“reeducare”. Relatarile lui m-au rascolit si m-a facut sa ma
gandesc ca personal nu as fi rezistat la asemenea torturi. De
fapt numai mortii si martirii au rezistat! Nu stiu ce s-a intamplat
mai tarziu cu Vasile pentru ca nu l-am mai intalnit niciodata.
Acuma insa, citind cartea “Intoarcerea la Hristos” am inteles si
mai bine tragedia “reeducarii” pentru care nu gasesc cuvinte sa
o descriu. Cu foarte putine exceptii, acei tineri supusi
schingiuirilor s-au facut vinovati doar de cea ce au simtit si de
idealurile pe care le purtau in suflet. Cum se vor justifica oare
ucigasii lor in fata judecatii supreme? Cum putem ramane
nepasatori in fata suferintelor lor, noi, cei care nu am trecut pe
acolo?
M-am intrebat deseori de ce au fost supusi la acel
experiment infernal cei mai buni si cei mai onesti dintre tinerii
arestati? De ce au fost alesi acei oameni inocenti si inca
neformati? Raspunsul nu poate fi decat unul singur. Diavolul sia facut practica pe cel mai dur material romanesc; pe cei care
credeau cu putere in Dumnezeu si in glia stramoseasca! Daca
testul sau de laborator reusea, satana il putea aplica oricui si
oriunde in lume. Experimentul a dovedit insa ca prin teroare se
pot obtine rezultate doar temporar si numai in conditii de iad.
Mai tarziu, diavolul a inteles ca este mai usor sa-i atragi, sa-i
ademenesti, si sa-i compromiti pe oameni cu avantaje
materiale decat sa-i stapanesti prin teroare… Este in mare
masura cea ce se intampla azi in lume!
“Intoarcerea la Hristos” e conceputa cu blandete si
intelepciune si e scrisa intr-un stil usor si clar. In acelasi timp,
este scrisa cu mare durere pentru conditia umana, cu
intelegere pentru victime, si in final, cu iertare si impacare
crestineasca. Scenele descrise te tulbura si te pun pe ganduri.
Parcurgerea cartii m-a facut sa ma gandesc cu groaza la
dramele traite de detinuti. In cursul acelor exeperimente
inchisoriledin tara au fost invaluite intr-un duh necurat. Spiritul
Domnului s-a refugiat in sufletele catorva credinciosi… Cartea
m-a facut sa ma gandesc la propriul meu frate, care niciodata
nu a dezvaluit in intregime, nici macar in familie, cele traite la
Aiud. Ion, care azi e impacat cu soarta si traieste in America, a
stat un timp in aceiasi celula cu Ianolide si isi aduce bine aminte
de el si de marea lui credinta in Iisus. L-am sunat sa-i cer unele
confirmari si mi-a raspuns ingandurat:
“Poate e mai bine sa se uite ce a fost acolo, sa nu afle
toata lumea cat de jos au impins comunistii fiinta umana. E o
rusine pentru toata omenirea! Totusi, pentru respectul
adevarului, trebuie sa vorbim”… Ion, si multi altii ca el, nu vor
sa redeschida acest subiect pentru ca de fiecare data retraiesc
acele momente tragice, acele moment ale distrugeri
personalitii umane. “Detinutii erau oarecum pregatiti pentru
distrugerea fizica, dar nu si pentru pierderea demnitatii de om.
Calaii tocmai asta au urmarit, compromiterea si distrugerea
noastra morala,” mi-a spus Ion, inca probabil afectat de cele
suferite, la 46 de ani de la eliberare. (Si aici voi adauga inca o
nota personala pentru ca generatiile de maine sa nu uite… Am
stat un an de zile in inchisoarea Aiud unde era detinut si fratele
meu, dar nu ne-am intalnit niciodata! Doar am aflat unul despre
celalalt)…
In paginile cartii lui Ianolide am regasit deasemenea
cunostinte comune si apropiate, intre care Parintele Gheorghe
Calciu, pastorul Richard Wurnbrand, si arhimandridul Roman
Braga, toti trei trecuti prin furcile reeducarii. Despre fiecare
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dintre ei se pot scrie volume intregi. Pe parintele Calciu l-am
adus la biserica Sfanta Cruce de langa Washington cand eu
eram presedintele consiliului parohial. Pe pastoral Wurnbrand
l-am intalnit la New York, cand impreuna cu sotia a venit in
vizita la biserica Sfantul Dumitru. Iar pe arhimandridul Braga lam intervievat amplu pentru Vocea Americii tocmai despre
“reeducarea” de la Pitesti. Si totusi, numai acum, citind si
recitand aceasta carte, inteleg diabolismul experimentului…
Cei trecuti prin “reeducare” au fost schingiuti fizic dincolo
de orice limita umana; li s-au smuls unghiile, li s-au scos dintii,
au fost maltratati in mod barbar, au fost fortati sa manance
fecale… Mai presus de orice, au fost fortati sa-si denunte tot
trecutul si sa aduca blasfemii diavolesti la adresa a tot ceace
este sfant si in special la adresa lui Iisus si a Fecioarei Maria. O
forta nevazuta si o ura nestavilita s-au napustit asupra
oamenilor. Un duh necurat a coborit peste ei si duhul era
inspamantator de anti-uman si anti-crestin… Iar cei considerati
“reeducati si restructurati” trebuiau sa dovedeasca
transformarea lor prin denuntari si prin schingiuirea altora. Unii
dintre ei au fost omoriti in bataie, iar altii s-au sinucis… “Acei
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oameni aveau suflete tari, aveau minti stralucite, si totusi au
fost transformati in delatori, in bestii, in brute imbecile,
alienate… Hristos trebuia inlocuit cu Iuda in fiecare crestin…”
afirma Ianolide la pagina 273… “Acolo a fost scos Dumnezeu
din om si inlocuit cu satana, acolo insasi natura umana a fost
mutilata si rasturnata.” (p. 362) “Acolo s-a incercat,” continua
autorul,”realizarea pe dos a imparatiei lui Dumnezeu…mascat
sub ateism, stiintifism, progresism ori umanism.” (P. 363)…
Este bine insa ca fiecare dintre noi sa citeasca aceasta carte
zguduitoare si sa traga propriile sale concluzii. Pentru o mai
buna intelegere a fenomenului, voi reda totusi cateva
paragrafe...
“Se faceau stive de oameni, cum se fac stivele de lemne
in padure, apoi ciomagasii se urcau sus, unde dansau si
loveau, incat victimele urlau de durere. Dar nu era voie sa
strigi. Cei ce strigau erau pedepsiti in plus si li se astupau gurile
cu zdrentele murdare cu care se spalau WC-rile… Multi au fost
batuti cu bete fine peste testicule si unii au murit. Altora li s-a
smuls parul fir cu fir. Dintii sareau din gura ca fasolea…
Fantezia tortionarilor friza macabrul. Se cunoaste cazul unui
tanar care fusese de atatea ori afundat cu capul in tineta (cu
fecale, nr), incat facuse o idee obsesiva scabroasa si zilnic, la o
anumita ora, se ducea de bunavoie sa-si bage capul in
tineta…(p.93) Prietenii cei mai buni erau pusi sa se bata intre ei
si daca unul lovea “cu mila” era batut pana se vindeca de
aceasta “boala burgheza”. (p. 94)
…Un tinar din Constanta a fost torturat luni de zile fara
mila si i s-a cerut sa-si blasfemeze mama, dar a refuzat…
”Drept raspuns a fost batut (din nou) pana la sange. Acel om a
pandit o clipa de neatentie in ziua cand era de rand la
desertatul tinetelor, si s-a aruncat cu capul in jos de la etajul
trei, in golul scarilor. A murit… Colonelul Zeller a format o
comisie de ancheta in jurul mortului, si lovind cu cizma in
cadavrul, a spus: Da-l in… Doctore, scrie sifilis tertiar!” (p.
97)… “Doamne, de unde atata ura,” se intreaba retoric autorul,
“impotriva crestinilor?”…
Iata de asemenea ce a trebuit sa declare in urma multor
torturi dementiale un tanar chipurile reeducat: “Sunt nascut
intr-o noapte de orgie dintr-un tata betiv si o mama sifilitica.
Sunt ros de dorinte sadice si ticaloase. M-am depravat cu sora
mea, cu mama mea si cu cine mi-a iesit in cale. Am ucis. Am
furat. Sunt un escroc de meserie si un mincinos de profesie…
Mi-am acoperit insa adevarata realitate cu credinta in
Dumnezeu, cu filosofia idealista, cu aspiratiile nationaliste…
Eu insumi m-am reeducat, dar niciodata nu voi merita
“restructurarea…” (p. 107)
Ce s-a intamplat ulterior cu acei tineri? Unii dintre ei si-au
revenit. Altii au ramas intr-o stare de stupoare semi-dementiala
tot restul vietii. Putini s-au regasit in bratele lui Iisus... Daca
“reeducatii” au fost mutilati sufleteste, intr-un fel sau altul toti
detinutii politici romani au ramas cu sechele. Iata ce afirma
autorul la pagina 206 despre intoarcerea sa acasa:
“Eram atat de schilod, de slut, de prapadit incat nici
propria mea mama nu m-a recunoscut. Este stiut simtul acela
ascuns al mamelor de a-si descoperi copiii, si daca el nu s-a
trezit in mama, care era o femeie cu mari resurse sufletesti si
intelectuale, inseamna ca intr-adevar devenisem alt om.
Mama mea nu m-a recunoscut!
Din ce unghere si tenebre necurate a izbucnit acea ura
satanica? Cine a initiat “reeducarea” si celelalte bestialitati
comise in inchisorile comuniste?
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In opinia autorului, in cazul Pitesti, raul satanic la care au
fost supusi detinutii nu a pornit de la Turcanu sau Bogdanovici,
cei doi tineri detinuti deveniti primele unelte ale reeducarii.
Raul suprem a pornit de la varfurile securitatii din Bucuresti; de
la indivizi ca Sepeanu (?), Colonelul Popic (numele fictiv al
celui care l-a initiat pe Turcanu), Colonelul Zeller, Capitanul
Dumitrescu (directorul inchisorii Pitesti), Colonelul Coller
(ulterior comandant al inchisorii Aiud), Colonelul Nicolski,
Teohari Georgescu… Ana Pauker. Intre conducerea de la
Bucuresti si “reeducare” a existat o legatura continua si putin
cunoscuta formata din inspectori de penitenciare si din alti
cativa indivizi suspecti ascunsi sub diferite pseudonime.
Acestia aveau acces direct la celule, la dosare, la “reeducatori”
si la “reeducati.” Acesti indivizi au urmarit tot timpul
experimentul, au instruit tortionarii, au anchetat detinutii supusi
torturilor, si si-au notat reactiile lor. Intre ei era si un individ,
aparent loctiitor politic, cu numele conspirativ Marina. Parintele
Braga, care a fost anchetat personal de el, spune ca vorbea
romaneste cu accent de evreu basarabean. (Tot parintele
Braga mi-a spus ca multi ani mai tarziu, cand a fost trimis ca
preot misionar in Brazilia, a fost socat sa constate ca unul
dintre ultimii securisti care l-au prelucrat inainte de plecare a
fost acelasi Marina de la Pitesti)…
Ulterior, pentru a gasi tapi ispasitori, capii reeducarii, in
frunte cu Eugen Turcanu, au fost condamnati la moarte si
executati. Chipurile, acestia primisera ordine din Occident sa
terorizeze detinutii pentru a compromite partidul comunist.
Adevaratii capi nu au fost trasi niciodata la raspundere. Se stie
doar ca Ana Pauker a murit in anonimat cu domiciliu
obligatoriu, in timp ce colonelul Zeller s-ar fi sinucis…
Si de ce depune Ianolide aceasta marturie? Ce
sentimente nutreste el fata de “reeducare »? Voi reda in
continuare ad literam una din marturisile sale precum si
concluziile umanitare la care a ajuns:
“…am ramas in viata numai eu, caci Valeriu si Gheorghe
s-au mutat la ceruri. Port aceasta uriasa si sfanta povara. Cred
ca am trait numai pentru ca Dumnezeu are un rost cu mine ca
slujitor al lui. Sunt constient si responsabil pentru ceace scriu
aici.” (P. 185)… “Fenomenul Pitesti trebue bine cercetat si
studiat de juristi, de psihologi, de preoti, de oameni de stiinta si
de oameni politici, caci pe toti ii intereseaza si cu totii trebue sasi dea verdictul. Si totusi judecatori ai celor petrecute in Pitesti
nu pot fi decat cei ce au trait aceasta experienta, caci nimeni nu
o va putea pricepe ca ei. Ar fi de dorit sa se obtina marturisi ale
tuturor celor care au trecut pe acolo, fie ca victime, fie ca
tortionari. Nici iadul nu a fost imaginat atat de bestial si crud
cum a fost reeducarea din Pitesti. Literatura lumii ar trebui sa ia
act de o pagina noua in analele alienarii umane…” (p. 118)
“Intoarcerea la Hristos” este dedicata in mare parte
experimentului “reeducare” si are pagini inaltatoare inchinate
martirilor din inchisori. Asa cum am mentionat, dintre acestia
se desprinde imaginea serafica a tanarului Valeriu Gafencu,
refugiat basarabean ucis in detentie in propria sa tara… Nu stiu
daca la incheierea lecturii sunt mai mult revoltat impotriva
conditiei umane, ori resemnat in credinta. Stiu insa ca in
momentul in care a fost asasinat tineretul crestin Roman, a fost
ucis si sufletul tarii… Si cred ca, intr-o zi, cand vom ajunge in
fata judecatii supreme, numai acesti martiri vor putea pleda
pentru iertarea pacatelor noastre.
Cu simtul datoriei si in numele adevarului!
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FĂRĂ CA SĂ FIE REDUSE SALARIILE, PENSIILE,
FĂRĂ MĂRIREA TV-AULUI ŞI A IMPOZITELOR ŞI FĂRĂ
CA SĂ FIE DAŢI OAMENII AFARĂ DIN SLUJBE, ORIUNDE ÎN LUME.
CUVÂNT ÎNAINTE
LĂMURITOR
Aşa după cum se ştie în anul
2008, în urma unor defecţiuni grave
în sistemul bancar şi financiar al
Statelor Unite (despre care s-a scris
în detaliu, în presa din întreaga lume,
făcându-se analize
profunde,
descriindu-se etapă cu etapă şi
secvenţă cu secvenţă scenariul
falimentării unor bănci, şi al demarării
crizei financiare şi economice) s-a
declanşat în Statele Unite ale Americii
o criză financiară şi economică de o
violenţă greu de imaginat. O criză la
fel de distrugătoare, de violentă şi de
profundă ca cea din anii 1928-1932.
Care a fost şi aceea tot o criză
artificială, premeditată, gândită şi
aplicată în practică după un scenariu.
Criza aceasta a făcut ca în
America sute de bănci să dea
faliment, ca Economia să piardă zeci
de milioane de locuri de muncă, zeci
de milioane de oameni nu au mai
putut să-şi plătească ratele la bănci,
care s-au trezit că nu mai nici slujbe şi
nici case, care au devenit
disperaţi…Ce mai, o tragedie
colectivă, de proporţii naţionale.
Televiziunile ne-au redat imagini
terifiante, cu milioane de oameni care
şi-au părăsit casele şi dormeau în
corturi la marginea oraşelor. La
acestea adăugăm numărul uriaş al
sinuciderilor, al îmbolnăvirilor psihice,
şi imensa suferinţă umană.

Au fost economişti care au
apreciat că această criză este mai
mare,
cu efecte negative mai
profunde şi de lungă durată decât
criza economică din anii 1928-1932.
Şi cum era de aşteptat criza din
Statele Unite, (care a pornit de la
falimentul unor bănci, fapt care a
determinant un lanţ de deficienţe în
sistemul financiar american, care la
rândul lui a produs CRIZA
ÎNTREGULUI SISTEM ECONOMIC
AMERICAN) s-a transmis, s-a întins
ca o pecingine în ţările cu economii
interconectat cu cea a Statelor Unite,
iar de aici în toate economiile
n a ţ i o n a l e
d e
p e
mapamond…devenind în ultima
instanţă o CRIZĂ A SISTEMULUI
ECONOMIC AL CIVILIZAŢIEI
UMANE.
Criza celui mai mare, a celui mai
dezvoltat ŞI INFLUENT Sistem
economic naţional din lume, legat,
cum spuneam, prin mii de fire cu toate
economiile naţionale ale lumii, s-a
propagat aşadar, foarte rapid şi la
toate nivelele în celelalte Sisteme
economice ale mapamondului. Cu
alte cuvinte acest Mare Aparat socioeconomic
care este Economia
Statelor Unite ale Americii pentru un
timp a devenit un fel de Aparat care
produce un Produs uriaş pervers,
patologic, greu de stăpânit, de
cunoscut, de măsurat, de previzibil
numit Criză Economică, şi care
penetrează, şi influenţează negativ
toată procesualitatea economică,

socială, culturală, educaţională din
celelalte Sisteme economice ale
mapamondului.
În primul rând s-a transmis
Economiilor Ţărilor dezvoltate,
interconectate cu Sistemul socioeconomic american, aflate într-o
relaţie de intro-deschidere complexă
cu Economia Statelor Unite. În Ţările
şi în Economiile Uniunii Europene
criza a făcut de asemenea ravagii.
Peste 50 de milioane de şomeri, în
Uniunea Europeană, oameni care nu
au mai putut să-şi plătească ratele la
bănci, care au intrat într-o stare de
stres şi de suferinţă. La nivelul
Sistemului socio-economic mondial
se estimează că numărul şomerilor a
depăşit cifra de 2 miliarde. Pagubele
materiale, culturale, economice
produse de această criză în restul
Statelor Unite sunt de asemenea
incomesurabile. (Să ne imaginăm
numai ce număr uriaş de bunuri, de
produse, de descoperiri, creaţii
materiale şi culturale ar fi putut să
creeze aceşti peste 2 miliarde de
oameni
în timpul acesta
Ce
progres, ce dezvoltare uriaşă ar fi trăit
omenirea dacă nu ar fi fost această
Criză economică mondială)
Faptul că mai toate Sistemele
economice naţionale au intrat pe o
traiectorie involutivă, pe creştere
negativă a produs efecte negative în
toate planurile vieţii, în plan
economic, cultural, educaţional, în
plan demografic, în planul entropiei
Sistemelor
socio-economice, în
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planul aşteptărilor, al reglării proceselor
de feed-bak în interiorul fiecărui sistem
economic naţionale, şi la nivelul
sistemelor socio-economice care
formează Economia mondială.
Despre această criză Economică
mondială, despre criza Economică din
Statele Unite au scris cei mai mari
Economişti ai lumii…
O opinie, un Punct de vedere al
unor economişti americani ne-a atras în
mod deosebit atenţia: şi anume faptul că
această criză economică este, ca obiect
de studiu, dificil de cunoscut, de înţeles,
şi că nu pot emite judecăţi despre ea
clare,
evaluări exacte, mai ales
prognoze sigure, pe termen mediu şi
lung.
Cu alte cuvinte Ştiinţa Economică a
acestui moment istoric, începutul
secolului XXI şi a mileniului III nu este
atât de dezvoltată încât să poată
cunoaşte în profunzime şi cât mai
complet acest fenomen economic (criza
economică privită ca proces, ca
fenomen este un fenomen de o
complexitate şi profunzime foarte mare,
care se întinde pe toate palierele viţii
umane, greu de epuizat, măcar şi
mulţumitor de către cunoaşterea
umană), astfel ca să putem avea o
Teorie exhaustivă despre ea, care să ne
ajute să înţelegem acest fenomen. Să
găsim soluţii, să facem predicţii viitoriste
Ceea ce este foarte adevărat.
Economia, aşa zis clasică, Ştiinţa
economică a acestui moment istoric,
(la nivel mondial, la
nivel Vârfului
ştiinţific) este mult rămasă în urmă în
raport cu realitatea economică aflată în
ultimele decenii într-o desfăşurare
efervescentă, aleatorie, am spune,
scăpată de sub control, neînţeleasă, în
sensul de puţin cunoscută, puţin
predictibilă.
Biroul de Viitorologie de la
Bucureşti, format din cele mai bune
Inteligenţe pe care le are România la ora
actuală în domeniul cercetării
economice, sociale, şi al prognozei
sistemelor şi
fenomenelor socioeconomice, s-a aplecat
cu toată
seriozitatea asupra studierii acestui
Fenomen negativ, care a lovit Economia
americană şi care s-a propagat în
întregul Sistem socio-economic
mondial.
În primul rând cercetătorii Biroului
de Viitorologie de la Bucureşti au vrut să
pună la dispoziţia Guvernului şi a
Preşedinţiei României, la dispoziţia

Partidelor politice şi a principalelor
Instituţii ale României o Metodă, o
STRATEGIE inteligentă prin care
Economia
României şi Societatea
românească s-ar putea sustrage Crizei
economice care avea să lovească
România.
Deşi Biroul de Viitorologie a
anunţat încă de la începutul anului 2008
că această criză economică mondială va
lovi în curând şi România Preşedinţia şi
Guvernul României au anunţat că
Economia nu va avea de suferit de pe
urma crizei economice care în Stele
Unite făcea ravagii, şi care se propagase
deja în Uniunea Europeană şi în restul
lumii.
Preşedintele României a afirmat în
faţa societăţii româneşti că nu este
nevoie ca România să se împrumute de
la FMI, că Economia românească este
deci într-o stare bună, care o va feri de
efectele crizei economice.
Anul 2008 fiind un an electoral în
România, Preşedintele şi Guvernul
României, în scopuri electorale, au
amânat să ia măsurile anticriză care se
impuneau şi care ar fi salvat populaţia
românească de la ravagiile, de la
multitudinea de efecte negative ale
Crizei mondiale care cuprindea acum
România şi întregul mapamond.
Din păcate Preşedintele României
şi Guvernul nu au ascultat sfaturile
Biroului de Viitorologie de la Bucureşti,
deşi BVB s-a angajat încă din anii 1990
să consilieze gratis Preşedinţia,
Guvernul României,
Ministerul
Educaţiei, Ministerul Economiei.
După ce au trecut Alegerile
Parlamentare şi cele Prezidenţiale, şi
Preşedintele României şi Guvernul sau văzut cu sacii în căruţă, au amânat în
continuare luarea unor măsuri anticriză.
Criza financiară şi economică a lovit în
anul 2009, dar mai ales în anul 2010 cât
se poate de dur Economia şi Societatea
românească, aducând
România în
pragul falimentului şi al colapsului, iar
societatea românească sub pragul
sărăciei.
Actualmente situaţia Economiei
româneşti, a României în general, la
sfârşitul anului 2010 este mai mult decât
catastrofală şi falimentară.
Măsurile de ieşire din criză,
întreprinse de Guvernul României, în
anul 2010, deci prea târziu, au fost toate
negative, antinaţionale, şi total
neindicate. Astfel Guvernul a dat o Lege
prin care au fost micşorate salariile
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bugetarilor cu 25 la sută şi pensiile cu 15
la sută. A fost crescut tv-aul, de la 19 la
24 la sută, au fost mărite taxele şi
impozitele, şi un mare număr de oameni
au fost daţi afară din slujbe.
Efectele acestei Legi au fost şi sunt
în continuare devastatoare pentru
români şi pentru societatea
românească.
Bunul Dumnezeu a făcut ca în
cadrul Biroului de Viitorologie de la
Bucureşti să descoperim încă din anul
2009 o Metodă, o Strategie prin care nu
numai România, ci toate ţările din lume
lovite de Criza financiară şi economică
mondială, inclusiv Statele Unite ale
Americii, care a generat şi generează
această criză (şi tot Statele Unite ale
Americii vor genera în curând al doilea
val al Crizei financiare şi economice şi
mondiale) pot să iasă foarte uşor din
Criza, fără să micşoreze salariile şi
pensiile oamenilor (cum s-a întâmplat
masiv în România, şi mai puţin în Grecia
şi în Spania), fără
să mărească
impozitele şi taxele, şi fără să trimită
oamenii în şomaj.
Din
toate punctele de vedere
această descoperire, DESCOPERIREA
METODEI prin care Economiile şi Ţările
pot să iasă din criză fără să
fie
micşorate salariile şi pensiile oamenilor,
fără să fie mărite taxele şi impozitele, şi
fără să fie micşorat numărul locurilor de
muncă, şi oamenii daţi afară din slujbe ,
ESTE O MANĂ CEREASCĂ. ESTE UN
DAR AL DOMNULUI
ŞI CU
SIGURANŢĂ AŞA ESTE.
Cum Guvernul României în
opacitatea sa nu a acordat nici o Atenţiei
Metodei descoperite de noi, pe care i-am
pus-o la dispoziţie gratis, Biroul de
Viitorologie de la Bucureşti, doreşte să
pună la dispoziţie altor ţări această
descoperire, prin care economiile lor pot
să iasă imediat din criză, fără nici un
cost, fără să le fie micşorate oamenilor
pensiile şi salariile, fără să fie mărite
taxele şi impozitele, etc
Descoperirea noastră poate deci
să facă mult bine societăţilor umane,
oamenilor. Mai ales acum când se
aşteaptă ca din Statele Unite să
pornească Al doilea val al Crizei
mondiale.
Cum a fost realizată descoperirea
acestei Metode Miraculoase, (după
aprecierea unor economişti ) în ce
constă această descoperire, care este
esenţa ei, raţiunea, filozofia care stă la
baza ei, şi care sunt mecanismele ei de
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acţiune, ca şi modul în care poate fi ea
implementată în orice Economie
naţională din lumea aceasta, toate
acestea sunt descrise mai jos în această
carte.
Facem de asemenea următoarea
precizare. Studiind Criza Mondială (ca
fenomen social-economic,
secvenţialitatea şi procesualitatea
apariţiei şi dezvoltării ei) Biroul de
Viitorologie de la Bucureşti afirmă
următoarele lucruri.
Această Criză mondială, a cărei
declanşare a fost una predictibilă, (cu
mult timp înainte) s-a făcut prin
intervenţia Omului, producând anumite
schimbări negative, deficienţe în
Sistemul bancar american, după care
Fenomenul Crizei financiare şi
economice americane a luat-o la vale
asemenea unui Bulgăre de zăpadă,
producând Criza financiară şi
economică mondială, este numai în
proporţie de 20-25 la sută produsă de
Om, de Marii bancheri internaţionali,
care au şi câştigat, s-au îmbogăţit enorm
de pe urma ei. Din acest punct de vedere
Criza economică mondială a anilor
2008-2012 este de fapt ceea ce am numi
UN RĂZBOI ECONOMIC,
INFORMAŢIONAL, PSIHOLOGIC,
CULTURAL AL CĂRUI OBIECT SUNT
SOCIETĂŢILE ŞI ECONOMIILE
NAŢIONAL, SISTEMUL SOCIOECONOMIC MONDIAL.
În proporţie de 50-60 la sută ea este
produsă de Sistemul economic
capitalist. În primul rând de Sistemul
economic capitalist american şi de
Sistemele economice capitaliste ale
Ţărilor dezvoltate, care periodic produc
Crize financiare şi economice datorită
naturii lor, nivelului de dezvoltare.
Sistemul economic capitalistă văzut pe
fundalul istoriei este de acum un Sistem
economic învechit, care produce mai
multe efecte negative decât pozitive.
Începe să fie un factor negativ, un pericol
pentru dezvoltarea şi evoluţia Omului, a
Civilizaţiei şi a speciei umane. El a fost
bun pentru societatea umană, pe un
segment al istoriei, SUBLINIEM,
contribuind din plin la dezvoltarea şi
evoluţia societăţii umane, dar începând
cu cea de-a doua jumătate a secolului
XX a devenit perimat. Nu mai este
capabil să rezolve problemele pe care
societatea umană şi istoria, evoluţia
Societăţii umane i le pun, spre a fi
rezolvate.
Din această perspectivă BVB
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afirmă că este necesar ca Societatea
umană, Civilizaţia umană să renunţe la
Sistemul economic capitalist, care
produce mai multe efecte negative decât
pozitive, cum am mai spus, şi care nu
mai poate ajuta Specia şi Civilizaţia
umană să se dezvolte şi să evolueze, şi
să treacă la construirea Sistemului
economic al viitorului.
Sistem
descoperit de către noi, în cadrul Biroului
de Viitorologie de la Bucureşti, superior
din toate punctele de vedere celor mai
performante Sisteme economice
capitaliste de azi, anul Domnului 2010, şi
denumit Sistemul socio-economic de
evoluţie, pentru că el produce în primul
rând dezvoltarea şi evoluţia Societăţii
umane pe linia de evoluţie.
Sistemul socio-economic de
evoluţie va fi cel care va ajuta Societatea
umană, Sistemele socio-economice
naţionale şi Sistemul socio-economic al
Civilizaţiei şi al Speciei umane să urce
pe următorul nivel de evoluţie. Când
Civilizaţia umană va fi salvată de la
dispariţie, de la boli, foamete, violenţă,
înapoiere, când va avea un Nivel
educaţional ridicat.
În al treilea rând această Criză
economică mondial este produsă în
proporţie de 15-29 la sută de cauze
necunoscute, intrinseci psihologiei,
culturii, societăţii umane, contextului
istoric, şi acest lucru este periculos.
Pentru că o dată declanşat acest
fenomen al Crizei economice mondiale,
oriunde în lume, el devine necontrolabil,
imprevizibil, când Omul nu mai poate
interveni asupra lui, putând să ducă
neaşteptat de repede la distrugerea
Economiei mondiale şi la
autodistrugerea Vieţii raţionale pe
pământ.
Tocmai de aceea descoperirea de
faţă prezentată în această carte,
Descoperirea Metodei prin care
Economiile naţionale pot să iasă din
Criza financiară şi economică în care lea băgat Criza financiară şi economică
mondială, într-un timp foarte scurt, fără
nici un cost (nu ca în SUA şi în Ţările
dezvoltate unde Măsurile anticriză au
avut un cost exorbitant de mare) ESTE
O MARE DESCOPERIRE BINEVENITĂ
PENTRU TOŢI ÎN ISTORIA
UMANITĂŢII
Este posibil ca această descoperire
să aducă premiul Nobel pentru
Economie României şi să facă mult bine
societăţilor naţionale, miliardelor de
oameni victime
ale acestei Crize

Mondial care a lovit Economia mondială
între anii 2008-20012. Când nu ştim
precis dacă această Criză, o dată
declanşată şi întreţinută scăpată de sub
contro, se va autodezvolta, până la
proporţii greu de imaginat. Până la
autodistrugerea Civilizaţie umane.
În acelaşi timp trebuie să precizăm
că Metoda scoaterii rapide a Ţărilor şi a
Economiilor naţionale din criza Mondială
a anilor 2008-2012, în care au fost
împinse (în cazul tuturor Economiile
naţionale avem de a face cu o sinteză
între Criza Economică mondială şi
Criza Economică naţională, la care se
adaugă criza morală, educaţională,
culturală a societăţii naţionale
respective) de Vârful Financiar mondial,
fără nici un cost, fără micşorarea
salariilor şi a pensiilor oamenilor, etc
Metodă denumită de noi „TEORIA
BANILOR PARALELI”, nu înseamnă
decât IEŞIREA DIN CRIZĂ DOAR
PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP
Subliniem încă o dată, deci dacă
această Metodă scoate într-un timp
record Economiile naţionale din criză, în
acelaşi timp ea face lucrul acesta doar
pentru o perioadă de timp.
Metoda aceasta miraculoasă, de a
scoate Ţările din criza într-un timp
foarte scurt, fără a fi micşorate salariile
şi pensiile, fără a fi mărite taxele şi
impozitele, fără a fi desfiinţate slujbele,
etc poate fi repetată de cel mult două trei
ori.
Pe termen lung, dacă Societatea
umană doreşte să iasă din Criză
(economică, socială, culturală,
educaţională) o dată pentru totdeauna,
dacă doreşte să intre într-o lungă
perioadă de dezvoltare şi evoluţie,
atunci ea trebuie să renunţe la Sistemul
economic capitalist şi să treacă la
construirea Sistemului socio-economic
de evoluţie. Sistem care nu cunoaşte
fenomenul crizelor economice şi nici
fenomenul şomajului, Sistem în care
nivelul educaţional este foarte ridicat,
care fructifică la maximum inteligenţa şi
creativitatea indivizilor umani, şi care va
propulsa societatea umană şi Civilizaţia
umană pe următorul nivel de evoluţie
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Poezie:
„Toate iubirile”- editura Facla ( prin concurs naţional)
„Caietele Editurii Eminescu”- editura Eminescu
„Muntele mioritic”, ed. Facla, debut editorial prin concurs.
„Dragă omule”- poeme- Deva
„Umbra norilor”- poeme- Deva
„Cu faţa spre stea”- poeme- editura Facla
„Ram cu oglinzi” – poeme-editura Facla
„La lumina mâinilor”- poeme- editura Facla
„Ţara poemului meu”( poeme) ed. Cartea Românească
„Aur heraldic”- poeme- editura Cartea Românească
„Soarele de Andezit”- poeme-Editura Militară
„Omul de zăpadă şi omul de cărbune”- ( poeme pentru copii) Editura Ion Creangă
„Amarul mierii”- poeme- editura Călăuza
„Cartea de sub brad”- poeme pentru copii- Editura Emia
„Elegiile Corvine - poeme- editura Emia
„Evroze” –editura Emia
„Grădinile semantice”- poeme, volum aniversar- editura Emia
„Mierea sălbatică”, poeme-editura Helicon et Signata
„Plângea să nu se nască”- poeme- editura Signata
„Strugurii întunericului” – poeme- editura Signata
„Sărutul cu privirea”- poeme- editura Signata
„Port şi rănile tale” – poeme- Editura Cogito
„Port şi rănile tale” – poeme- ediţia a doua, revizuită
„Rezerva de duioşie” – poeme- Ed.Viaţa Arădeană -două ediţii
„Rezerva de duioşie” – poeme- Ed.Viaţa Arădeană -două ediţii
„Mic manual de recitări – poeme cu desene de Radu Roşian„Transilvanian poems”, in english by Mariana Zavati Gardner şi John Eduard Gardner- Ed.
Aplisoft
„Empatia Divina”- volum de poeme multiligv- editura Polidava
„Purpura, iarna” – poeme- editura Eubeea
„Castelul Prichindel” – poeme pentru copii- ( tandem cu Ion Urda) Editura Polidava
„Neauzit de lumină „-poeme”- editura Polidava
„ Oglinda verde/ Le miroir vert, româno- franceză, editura Poetes a vos plumes, Paris
„ Poeme din Transilvania” – poeme- editura Polidava

EUGEN EVU (ROMÂNIA)

Debut revuistic concomitent:
1970-revistele Famila, Luceafărul,
Gazeta Literară, Tribuna de Cluj.
Debut editorial prin concurs,
„Toate iubirile”, editura Facla, Timişoara,
referinţe Ştefan Aug. Doinaş.
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„Vânătoarea de curcubeie”, poeme- ed Hestia, 2009
„ Meandre- Oglinzile lui Niram” –poeme- ed Astra, 2o10
„ Beţia de timp” – poeme- editura Realitatea Românească, 2010
„ Ochiul săgeţii”, poeme, ediţie de lux- editura Emia, 2010
„ A doua alungare” –poeme multilingve ( română, engleză, franceză, italiană, germană, croată şi
maghiară)- editura Astra, 2010
„ Ziceri şi deziceri”, in tandem cu Florentin Smarandache, S.U.A., 2010( pamflet, panseuri, aforisme şi
jurnale) - Editura CuART, Romania
„Semiotica celulelor Stem”- poeme,- in Tipography( 2010)

Proză, teatru, eseu, pamflet, publicistică:
„Incursiuni în fantastica realitate” reportaje-Editura Eminescu
„Aventurile lui Paparuda (proză pentru copii), Editura Călăuza
„Ghinda şi sabia- documente - Editura Călăuza v.b.
„Luceafăr din lacrimă”- eseuri şi pamflete- Editura Signata
„Tresărirea Focului”- Jurnale de idei ( vol I) idem
„Magnet-ferestre fulgerate, - Blitzende Fenster” – poesie, proză, eseuri, - ediţie rom.-germană – coautori
Magdalena C. Schlesak şi Robert Stauffer- Colecţia Provincia Corvina
„Tresărirea Focului - Jurnale de idei vol II- Editura Corvin ( 500 pagini)
„Cartea întâlnirilor”, ( publicistică culturală) vol I editura Polidava ( 500 pagini)
„A doua carte a întâlnirilor”- jurnale, eseuri, poeme. ( Biblioteca Corvina) – vol II, editura Astra, (900
pagini)
„A treia carte a întâlnirilor”, idem Astra, Deva – 2009 ( memorialistică)
„Gnoze şi pregnoze” – eseuri si pamflete, editura Pro Isis- Astra, 2010
„Storia della letteratura universala” 2008, Agar Editrice, editor. Paolo Borruto, Calabria -Italia
„Despărţiri de plural- Ieşiri din sistem”- pseudo antologie, eseuri, pamflete, ( 400 pag) ed. Polidava, 2010

Din 1980 este membru al Uniunii Scriitorilor din România,
filiala Timişoara. Deţine numeroase premii, Trofee, titluri de
excelenţă, în România şi în occident. Este inclus în Istorii
literare,Dicşâţionare, Antologii,etc. ( România şi Italia) Membru
de onoare în trei Academii române şi una internaţională ( Il
Convivio, Italia). Cetăţean de onoare al Hunedoarei şi al Regiunii
Hunedoara.Este editor-fondator al revistei de cultură şi
deschidere europeană „Noua Provincia Corvina” – anul 14 de
apariţie, cu dispribuire internaţională. Colaborează cu peste 5o
de reviste şi publicaţii din România, Italia, Germania, Anglia,
Franţa, Ungaria, Croaţia, Belgia, Spania, Portugalia. Redactor
onorific în colegiile unor reviste literare. Conlucrează la reviste
internet.
Biografie: Este căsătorit cu Evu Maria.Are o fiică, Gloria Eva,
şi fii fii: Evu Sorin Sargeţiu şi Evu Remus Septimiu.
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Cărţi titrate în engleză (selectiv)
Selected bibliography:
All the loves.The Shadows of Clouds. In the Light of Hands. Country of my Poem. Heraldic World.Forays
in the Fantastic Reality. A branch whith Mirrors
Snowman. Coal Man.Wild Honey.The book under Christmas Tree.The Grapes of Darkness.Corwine
Elegies- Evroze... Semanthic Gardnes. Kissing by a Gaze.Divine Emphaty. Morning Star of Tears. I’m
wearing . I wear your wounds. Transilvanian Poems. The Womanliness of Art. Arriere-gardeGigachakras Drifted Away in Migration. Semiotichal Stem celuls...
Poeseu pentru Idolii regionali
sau raport despre starea
Împărăţiei în satrapiile satului
global
prognozat de Aldrin Toffler
la utopica foame de Unu..
( text la ieşirea din System)
Hallow, VIP-uri and Idols
Apostoli roşii, negri ori albi,
îngeri- ingineri Sacerdoţi ori
şamani ai neo-barbariei
„ între plug şi computer“
Charisima şi Nimbul vostru
fisurat
Precum conductele din
Bassorah
Otrăvesc in extenso substanţa
primordială
(şi în subcortic Memoria Mundi)
În zadar, în zadar Celule Stem
În zadar în zadar utopii fosile
Resuscitate în Golemul
Ventriloc…
Catacombe în burta Levithanului
prin care emană sângele
petrolifer
comercializat pe ţărmurile
inundabile ale
DOGMEI and UMBREI
DOCTRINA
Praf letal, drog de fruct interzis
pe rănile “pluralităţii egalitare”
utopica Foame de Unu,
remember
are spini pe dinăuntru
boala asta e ca un arici întors pe
dos
Voi înşivă o nutriţi cu urzici
şi muşcătura lor - ca aceea a
meduzelor pe texticole-

până la urmă vă distruge
precum în fizic
aşa şi în metafizic
Adevăr zic vouă nu merită
Nici o cauză care îşi vomită
efectele
Prin suprasaturaţie
Ca elementele din Norul lui Ort..
Nimic nu merită a muri
Ideologic, merde
Preacurvia cu ale spiritului
Riscă gravidităţi demon- cratice
Au ştiut Bacon, Morus şi
Campanella,
Lenin şi Hitler au ştiut şi ei
Problemul este că pacienţii
Mulţimile din Arenele
Colosseum,
Mutatis-mutandum
mulţimile lui Gustave le Bon
Ei au decăzut în duplicitarism
Îşi produc în dual şi corup
Anticorpii…
Jos foamea, sinistra foame a
Formei
Greceasca foame de Unu,
Foamea energiei vampirice
Eonul vostru dintre solzi şi
cunoaştere
Foamea de sine: eroarea terorii,
a Marelui Zero gravid.
Alo
De foarte aproape zic vouă
Godot nu mai vine.
Mutaţia vi se amână.
7 Nov. 2010, ziua revoluţiei din
octombrie
la ruşi, pe stil vechi

Stigma
Învăţătorului
Aceste boli care cântă
acest cancer interconetat
exacerbând Intervalele
eludând perspectivele
acest ultim comustibil fosil
acest lamento
acest dezastru
care reciclează
aceşti zei canibali
aceste reminiscenţe
telepatice
în treimea particulă-undăvibraţie
acest suicid arimtic al energiilor
această Stigmă
a operei de a-şi devora
creatorul
această promisiune acest triumf
tragic
al Absenţei
acest metafizic CINE ?
Şi resursele
pe epuizate.
în utopiile toate.
Acest impuls ubicuu
Paradoxal în Durate...:
de a muri parte din
Moartea altora...
Această disperare
A căderii în sus.
Această fisură a Nimbului
Acest doliu pe c urcubeu...
Vestea bună surâde
În Hermeneutica Cellum
în interstelar
şi-n celulele Stem
în Cuvinte.
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GEORGE FILIP (CANADA)

Poezii
MARIA PRE PĂMÂNT
du-te Maria pe pământ,
I-a zis prea-sfântul Dumnezeu,
acolo multe treburi sunt,
ce nu le-am terminat nici Eu.
deretică, măicuţa mea
şi pe copii să îi iubeşti.
le-am pus în frunte câte-o stea
că ei sunt îngeri pământeşti.
nu duce lumea la război.
învaţă-i să dospească pâini,
să umple lumea de altoi
cu lumânările în mâini
şi spune-le să fie buni.
pomeni să facă - din prinos
şi-n zilnicele rugăciuni
să-l preamărească pe Hristos.
să spui că veşnice grădini
în ceruri eu le-am pregătit.
din Edenul Sfintei-Treimi
i-am prigonit fiindc-au greşit
şi dă-le zmirnă, pâine, peşti,
să-şi ducă truda tot mereu.
Tu - mamă, spune-le că eşti
o rugă din cuvântul meu.
ascultă-mi marele cuvânt,
ce ţi-l trimit din lerui...ler:
când termini treaba pre pământ
Maria - să te-ntorci în cer...
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TÂLCURI
îmi pun toată lipoaspiraţia
şi chiar inima artificială
într-o casetă modernă - audio,
care vorbeşte pe orizontală.
pilula de dans o sap sub călcâi.
secretul îl ştie doar avocatul.
s-ar putea ca la decesul incognito
în travesti - să vinu un altul.
nostalgic privesc la brigadierii
cu fosfor pe ei, în loc de verde.
pădurea de amintiri e prea deasă,
chiar calul dresat pe-acolo se pierde.
cumpărăm merdenele de trei lei
şi comorile le-ngropăm în pământ.
părinţii plecau sau veneau din război;
oamenii aceia azi nu mai sunt.
a rămas doar refrenul de la Crăciun
când învârteau pezevenchii neagra...alba.
ca să fugă din copilăria bătrână - a ta
regina şi-a vândut coroana şi salba.
ai rămas doar tu - emigrantul statornic.
ridurile ţi s-au mai adâncit şi ele.
eşti ca un zeu care nu ne mai spune nimic.
poete - tâlcurile tale sunt menestrele...
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în epoca de piatră – doar atât:
un jurământ pripit şi nopţial,
apoi mi-am atârnat un laţ de gât
comod – la târgul preferenţial
un inorog, puţin mai răsfăţat,
cu puşca lui a tras către mansardă.
alarma de servici s-a declanşat
şi puşcăria a-nceput să ardă.

PE LA CRĂCIUN...
nu-nţelegeai care e diferenţa
între culoarea verde şi cea roză.
totul se tăinuia în chintesenţa
efectului de a... metempsihoză.
nici polii geografiei nu au grade.
acolo gravitaţia-i doar masă
şi nu în ipoteze retrograde
se dibuie mişcarea din melasă.
melasă zic - mişcarea browniană
în care-n veci materia cutează
sfidând formula euclidiană
fiind atipic cel care dictează.
pilulele de timp n-au gust de zahăr.
de-un timp sorbim vagi droguri fără apă
şi nu contează de eşti sclav sau mahăr;
prin echinox ne-ncingem la agapă.
te plimbi cu gravitaţia-n copite
şi zbori pe vereticală doar un metru.
poetul zilei nu se compromite
nici dacă soarbe ceaiuri de salpetru.
umblă-n algebră diferenţiale.
prin ecuaţii icşii-s fitiliştii
ce-n bâlciurile noastre epocale
şi mai emană droguri, de-a marxsiştii.

madamele trezite la apel
îşi mai masau pe burtă caşaloţii
iar paznicul, un fost jandarm tembel,
credea că la cazarmă au dat hoţii.
cu fiecare vers mai rotativ
mă acuzau cu temniţa cea grea
şi m-ascundeam în cazul ablativ
iar roata morii se mai învârtea.
dar unde sunt ogarii mei frumoşi?
i-au împuşcat mogulii într-o seară.
doar doamna farmacistă, la strămoşi,
le prescria pilulele de ceară.
bunicul îmi zâmbeşte sub prichici.
el m-a-nvăţat cum se ţesală boii.
îmi ridicasem casă de chirpici
şi mă-nchinam la scâncetele ploii.
mileniul tânăr şi-a lăsat mustaţă
şi barbă – mirosind a Rasputin.
prin cazinouri monştrii se răsfaţă
şi-ar fi momentul să murim puţin.
dar nu avem războaie mondiale.
eroii lumii zac pe la muzeu,
doar eu mai scriu poeme boreale
şi m-arestează ca pe-un derbedeu.
de-acolo voi trimite o scrisoare
şi curier va fi un vultur blând.
Va fi Crăciunul – Sfânta sărbătoare;
Dar mi s-a rupt plaivasul… pe curând

scrie-n ziar - de azi coincidenţa
constă în a-nţelege, sau nu prea
de ce nu se produce confluienţa;
prieteni... se anunţă vreme grea
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femeie, tu mi-ai spus când aveam febră
să nu mai tulbur îngerii din ape
sperând că într-o fugă de-a-napoia
la vârsta mea nu se deschid latrape.
şi n-am crezut şi-am preferat vendeta.
eram pe semne ultimul meu fiu
şi nu vroiam să las prin bâlciul vieţii
statui ecvestre pentru mai târziu.
cântau prin aer păsări de-ntuneric
şi n-ai crezut şi ai aprins făclia.
tot cerul s-a deschis şi-n Luna nudă
se pieptăna cu zori – Sfânta Maria.
parcă-ncepeau măceluri mondiale.
prin găurile negre – vârcolacii
zvârleau cu laser către raţiune
şi se temeau şi regii şi argaţii.
eram atunci la poarta iertăciunii.
tu ai rămas afară, să m-aştepţi
şi m-am întors mai tânăr cu-o vecie
că nu-i primeau în cer şi pe cei drepţi.
de-atunci eu sorb doar ceai de mătrăgună.
convivii mei mă suspectează încă,
cred c-am făcut un târg cu Dumnezeii
să-mi sap fântâna mea şi mai adâncă.
şi sap cu târnăcoluil şi lopata.
peste poeme lespedea e grea
şi cad din jos în sus prin gravitaţii.
transpir şi îmi e greu – domniţa mea.

GĂURI NEGRE
alerg prin pajişti de interferenţă.
doar găuri negre îmi aşteaptă paşii.
acolo, pe un vid de începuturi,
ni se vor naşte iar înaintaţii.
e ciclic şi e simplu ca un cântec
pe care îl rostim a doua oară
şi stârvuri vii fugim spre înainte
ca timpul orb - în zbatul de la moară.
este Iisusul martor la născare.
El ştie multe despre ce nu ştie
nici chiar tâmplarul care, în tăcere
măsură ne-a luat - de năsălie.
morbid îmi e creionu-n clipa asta,
dar mâna dreaptă vrea să se răzbune
şi tot ciolpeşte la poemul care
pe-un colţ de amintire va rămâne.
iar ca decorul totate să le-ncapă,
în horă intră şi-un murit erou;
e un caterpilar de-nţelepciune
tovarăşi - reprezintă omul nou
sunt prea scălâmbe tâlcurile toate
prin biet mileniul nostru sacadat,
de-aceea un primar de la Constanţa
din Mazăre azi e fascist-soldat.
acolo, pe un vid de începuturi,
doar găuri negre îmi aşteaptă paşii.
m-ascund prin pajişti de interferente
şi iarăşi ni se nasc înaintaşii…
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se-ntorc cuvintele la sursă
dar parcă-s multe - mai puţine,
ca vulpile ce-mpuşcă vulturi
prin iernile de vis - meschine.
când a plecat copilăria
de-acasă, taica tăia lemne.
i s-a părut că unul geme,
dar n-a crezut, ca maica,-n semne.

VIS LÂNGĂ MARE
priveam din cer cerul bolnav de gripă.
Marea jongla prin vânt cu pescăruşii
iar ţărmul meu natal cutat cu riduri
îşi legăna prin râpe mari - scoruşii.
vroiam doar să mă-nchin a rugăciune
şi să mă ierte Marea c-am trădat-o.
ea nu ştie că-n biblia credinţei
prin mii de versuri - mult am lăudat-o.
delfinii vin şi îmi sărută palma.
cei mai bătrâni mă-ntreabă dacă-s bine.
la rândul meu i-ntreb de sănătate
şi ce mai ştie Tuzla - despre mine...
de mult mă poleiseră-n legendă.
cine să stea cu timpul la taifase
când ciuma se perindă - paparudă
prin Ţara mea brăzdată de crevase...
îi spun şi eu că ştiu că geme Ţara.
că au secătuit-o şarlatanii
şi ştie toată lumea, lumea mare
că la destine trîndăvesc golanii.
...mă tângui lângă Marea mea cea Neagră.
de după nori a evadat o rază.
e semnul că credinţa milenară
ne este prin furtuna grea - păvază.
mai îngenunche Ţara câte-odată,
dar suntem demni şi neamul meu visează
la marea Înviere ce-o să vină
că Dumnezeu din ceruri - ne veghează...

spre toamnă, când adorm bunicii,
s-a reîntors locotenentul.
din insurecţii răsărise
Republica - era momentul.
soldaţii-au împuşcat cocoşii,
caii râdeau lăngă fântână.
primarul comunist - primarul
s-a însurat cu o cadână.
când au venit la noi acasă
să ne tîrască-n colectivă,
taica îşi ascuţea toporul
iar maica frământa colivă.
mânjii s-au dus de lângă iepe,
strigoii au intrat prin ţoale.
ţăranii s-au ascuns în vârste,
deci: cine să se mai răscoale...
şi plugul de demagogie
s-a pus să are peste Ţară.
de-atunci ne plouă doar blesteme,
de-atunci e viaţa mult amară.
pământul doare precum dorul.
în doină s-au corcit cantate.
golanii se zidesc în bronzuri.
destinul nostru ne tot bate.
rupem răstimpi din calendare
iar casele ni-s puşcărie.
visăm Hristoşi căzuţi din ceruri
să vină să ne reînvie.
ca vulpile ce-mpuşcă vulturi
prin iernile de vis - meschine,
se urcă rugile la ceruri
dar poate-s Doamne - prea puţine...
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domnişoara Pogonat umblă despletită.
poliţistul treaz împuşcă zilnic terorişti.
orbul de la colţ pictează albatroşi de fum.
în senat deliberează domnii altruişti.
o duduie naşparlie croieşte polemici.
pe un şold mai evident voi visa diseară.
Pufi scrie prin ziare despre-asasinate
rozând calm un os de ros şi se crede fiară.
un nebun mai vinde intrigi, sau le dă pe gratis
iar poetul de la curte încă nu e beat.
suveranul şi cu dracul au pus aldămaşul
şi pe-aceeaşi tabachere amândoi sunt leat.
revoluţia, se ştie, a pierdut căruţa.
noi tovarăşi, cu noi trucuri, umblă prin palat,
dau decrete, constituţii, titluri şi medalii;
noua trupă gangsteristă lucrează pe blat.
evadează către lume câte-o tentativă
cumpărată, ca şi nouă, de la anticar,
dar o află poliţiştii - cerberii de curte
care-o violează public şi-o ucid barbar

VEAC NOU
- poetului N. LABIŞ ne-a prevenit poetul: luptaţi cu inerţia.
ştia el - căpriorul - cu ochii blânzi de cer
că vom jeli mâncarea, că vom mânca formule
şi pe planeta noastră va bântui un ger...
în cazinoul vieţii trişează jucătorii.
gloanii din speluncă s-au îmbrăcat în frac.
în constituţii spelbe se joacă alba-neagra
iar cine ţine sceptrul mereu e-acelaşi drac.

avem letopiseţe cum nu sunt multe-n lume.
am uitat să şi mai plângem, pentru ce să plângem? pe plaiul ţării noastre s-au cultivat culturi,
nici războaie fratricide nu ştim să scornim.
dar din eroii noştri - nealtoiţi în germeni
raţiunea umblă-n cârje şi cerşeşte-n piaţă
de har şi devenire - au curs numai scursuri.
iar de-o vreme ne mai naştem doar să ne murim.
s-au dus bolintinenii, Mihai...s-a stins şi Labiş,
vă propun un clopot mare din alămuri scumpe
flăcăul prea precoce - poet prin inerţii,
şi-un poet care să-l tragă, să se-audă-n cer:
azi tot ce mai emană din cheagul de cultură
pune Doamne oşti de îngeri să ucidă ciuma,
sunt doar nişte baloane de vid - trandafirii.
că în Edenul trădării oamenii Tăi - pier…
e omul nou, vai... oameni ... şi chiar mileniu-i fraged,
ca monstrul cel Colombre, s-avem ce roade toţi.
pământuil nu dă roade că nimeni nu-l munceşte,
la colţuri şi prin pieţe am pus statui de hoţi.
azi toţi savanţii lumii scornesc apocalipse.
s-au hibernat poeţii prin vodcă - în cuvânt.
ca un reflex-credinţă şi de dumnezeire
Hristosul mai coboară - arare - pe pământ.
deci: bună dimineaţa An-Nou şi nou mileniu.
tulburătoare vârstă şi lacomi gologani,
dar respiraţi speranţă, voi oameni vii ai Terrei,
că viaţa va renaşte din viaţă - LA MULŢI ANI
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Parcă a fost ieri. Dragul de lectură a venit cu dragul
de ascultare. Iernile erau foarte grele pe vremea copilăriei
mele. Ierni siberiene. La gura sobei, înainte de
închinăciune, bunica îmi citea două-trei poeme de Mihai
Eminescu. Până de curând, când păşirea ei în lumea
edenică a venit grabnic şi cu zeci de regrete din partea-mi,
în casa bunicilor mei exista pe grindă acel volum magic cu
versuri de Eminescu, având paginile picurate cu ceară, ca
Biblia. De-atunci, în lăuntrul meu s-a declanşat de-a
pururi vulcanul bucolic. Cine se contopeşte cu Eminescu
devine un sensibil dăruitor, conferindu-i sufletului său o
puritate aparte. Revin nostalgic, năzuind la armonia
familială, odinioară strânsă lângă un brad ornat într-o
odaie sărăcăcioasă, dar, an de an, atent primenită.
De ceva vreme încoace, în fiecare an, între 10 şi 15
ianuarie, după ce-mi pregătesc straiele de sărbătoare
(ziua mea de naştere e ca un preludiu festiv înaintea
cinstirii melodia Eminescu: Acum am şi eu pe lume parte:
/ Pot îmbrăţişa măiastra-ţi carte, / Ştiu că frate-mi eşti şi
mi-eşti părinte, / Acum nimeni nu mă poate minte. / Bine ai
venit în casa noastră, / Neamule, tu floarea mea albastră /
Eminescu. - interpretată inegalabil de cei chemaţi să
încânte Cerul, soţii Teodorovici.
S-au împlinit 161 de ani de la naşterea lui Eminescu.
Atunci, la 15 ianuarie, s-a născut nu numai un Om, ci s-a
născut un vis, un meteor din alte lumi. O apariţie
inegalabilă în literatura română.
Revin mereu altfel la Eminescu. Ceea ce sunt îi
datorez. Copilăria - Unde eşti, copilărie, / Cu pădurea ta
cu tot? – (O, rămâi ), adolescenţa - Căci născută eşti,
copilă, / Din nevrednică iubire - (Făt-Frumos din Tei),
tinereţea - Gât şi umere frumoase, / Sânuri albe şi rotunde
- (Pajul Cupidon) şi acum..., perspectiva unui trecut nu
foarte îndepărtat sau poate prea îndepărtat... - Şi mi-i
ciudă cum de vremea / Să mai treacă se îndură (Singurătate). Şi, cu toate acestea, Eminescu este tot atât
de viu în mine ca şi până acum. Ba nu, este parcă şi mai
viu, pentru că în etapele anterioare periplului meu lumesc,
abia am cutezat să-l tălmăcesc, aplecându-mă mai mult
în cotiturile amărâtoare şi, Slavă Cerului , pasagere ale
vieţii.
Geniul de factură cosmică Eminescu, care a elaborat
ca nimeni altul un îndreptar iniţiatic, graţie căruia poetul se
impune posterităţii cu strălucire, m-a impresionat cel mai
mult. Ideile nemuritoare, indiferent în ce bătăi de lumini ne
apar, continuă să-şi păstreze forţa lor tămăduitoare.
Iniţierea nu-i accesibilă oricui. La ea, ca şi la La Steaua „e
o cale atât de lungă” încât se ajunge cu efort, dăruire,
insistenţă. Rareori există o conştientă asumare a stadiului
presupus de ea. Dacă eşti predominat de minte nu te poţi
contopi nicicând cu obiectul căutării. Dacă inima te

petrece în viaţă vei reuşi să mişti Cerul.
Iniţiaticul presupune, întotdeauna,
o conştiinţă în puterile căreia stă
armonizarea părţilor cu întregul, din
suma cu vaste implicaţii generalizatoare. Omul care
posedă o astfel de însuşire pare să aibă o perspectivă
demiurgică, de unde îmbrăţişează o mereu reînnoită
„dincolo de zare” – atracţie şi drum în acelaşi timp. Când
Eminescu afirmă: Trecut şi viitor e în sufletul meu ca
pădurea, într-un sâmbure de ghindă, şi infinitul
asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de
rouă. (Sărmanul Dionis) realizează starea de magie a
oricărui vizionarism întregitor de fire. În orice construcţie
de anvergură cosmico-iniţiatică, un rol esenţial are
concepţia autorului asupra iubirii. Eminescu e unul dintre
puţinii care ating altitudinile unei viziuni a completitudinii
fiinţiale.
Nu mi-am propus să fac o incursiune prin viaţa lui
Eminescu, cuvântul îi aparţine acestuia ca nimeni altuia.
În poeziile sale iubirea e de cele mai multe ori fericită, ici
colo tonuri de învinuire şi de împăcare, e mai degrabă o
poezie de beatitudine… O singură poezie este profund
elegiacă, Departe de tine, şi se cadrează întristător pe
trăirile fiinţei care o descoperă. Aceste trăiri se cheamă
una pe alta în stihurile sale, asemenea unor ode închinate
iubirii. E o cutezanţă să încerci să te conectezi la realitatea
care l-a inspirat pe Eminescu. A iubit fiinţa şi nu amorul, un
lung prilej pentru durere (Ce e amorul?), cum ar tinde să
creadă ignorantul om al zilelor noastre.
Vaietul e preschimbat de poet în nepieritoare versuri,
viaţa sa întreagă este un rug sortit să răspândească întru
eternitate cea mai întremătoare dintre lumini, lumina
sufletească. Minunea s-a săvârşit: Eminescu nu va muri
niciodată, fiindcă a învins moartea. Când spune Universul
fără margini e în degetul său mic (Scrisoarea I) - în faţa
ochilor noştri ne apare poetul însuşi care pare că nimic din
ceea ce este cosmic nu-i este străin.
În felul său, Eminescu însuşi este Omul deasupra
căruia Dumnezeu a lăsat să cadă nenumărate şi tainice
haruri. Aspirând să-l cunoşti temeinic vei afla calea de a-ţi
descoperi sinele în cel mai inspirat mod cu putinţă, cel de
Om-eternitate.
Clipele cu Eminescu încep să mă înţelepţească, dar
îmbătrânesc odată cu mine. Doar el rămâne eternul
confident al unui suflet ce încă mai cutează să se caute
prin vremi şi lumi... Dar, dacă nu-l aveam pe Eminescu,
cui mă destăinuiam? Alung repede întunecata-mi
interogare şi mă reped în braţele aceluiaşi prieten:
volumul de versuri de Mihai Eminescu de pe grinda casei
bunicilor mei...

DANIELA GÎFU (ROMÂNIA)

Zămislită sub zodia lui Eminescu…
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O CARTE CU DEOSEBITE
REZONANŢE SUFLETEŞTI
ION C. ŞTEFAN (ROMÂNIA)

ION C. HIRU
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„Povestiri adevărate. Crâmpeie de viaţă”
Ed. Alfa, Iaşi, 2010
Scriu cu plăcere şi din convingere despre o carte care mi-a plăcut în mod deosebit. Este vorba de volumul „Povestiri
adevărate. Crâmpeie de viaţă”, de un autor bine cunoscut şi respectat în rândurile intelectualităţii argeşene. Aceasta
pentru faptul că el a devenit un veritabil reprezentant moral al unei vestite localităţi: Domneşti, din judeţul Argeş - un om
devotat trup şi suflet consătenilor săi. Împreună cu editorul, istoricul şi poetul George Baciu, tipăresc de câţiva ani revista
„Pietrele Doamnei”, care cunoaşte deja o răspândire
naţională. A publicat, ca autor sau coautor, monografii,
prezentări de personalităţi locale, studii de gramatică şi
istorie.
De mult nu mi-a fost dat să citesc o nouă apariţie ca
această carte, motivaţia afirmaţiilor mele referindu-se la
faptul că în paginile ei am întâlnit o îmbinare armonioasă
între „Povestirile adevărate”, pe care autorul însuşi le-a
trăit, cum ar fi: „Domneşti între legendă şi adevăr” sau „O
poveste devenită realitate” şi legende istorice, preluate ca
adevărate, bazate pe hrisoave şi tradiţii folclorice,
precum: „O poveste însângerată” şi „Amintiri nostalgice”.
Unele lecturi provin din relatările altora, oameni de seamă
din Domneşti, aşa cum putem exemplifica: „Durerea unei
iubiri”, preluată din memoriile profesorului universitar
Petru Ionescu-Muscel, despre o pasiune din copilărie,
pentru frumoasa Nişeta, o ţigăncuşe de un farmec
tulburător.
Alte povestiri îşi trag izvoarele direct din istoria
medievală, de la Basarab şi mai de departe, reînviate
printr-un timp al prezentului permanent, în măsura în care
acele izvoare păstrează un filon al realităţii, pe care ni-l
transmit cu aceeaşi emoţie ca odinioară. Autorul
împleteşte relatările despre comuna Domneşti cu acelea
ale familiei sale, bucurându-se de fiecare dată când
localitatea natală atrage, din punct de vedere economic şi
istoric, atenţia întregii ţări.
Luptători anticomunişti, „Haiducii Muscelului”,
destine ale unor oameni harnici, frânte de teroarea
comunistă, prin naţionalizare, persecuţie şi închisoare,
intelectuali de nivel naţional, preoţi, medici şi învăţători,
care se dedică progresului comunei Domneşti – o
întreagă pleiadă de oameni deosebiţi populează paginile
acestui volum – destine pe care autorul le consideră
demne de scrisul său.
Îi urăm domnului Ion C. Hiru noi succese pe drumul
spre o împlinire superioară.
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Atenţie, istorici literari, făuritori
de programe şi manuale şcolare Nu
credeţi că a venit timpul să se reducă
din atenţia dată criticii lui Maiorescu
şi să se extindă şi să se aprofundeze
studiul operei lui Eminescu?
Conform unui şablon convenabil,
Eminescu a fost mereu prezentat ca
o fiinţă labilă, neadaptabilă, un
alcoolic care ar fi murit nebun,
bolnav de sifilis. Eroare Eminescu a
fost o fiinţă puternică şi de o
luciditate ieşită din comun. El a fost
bine ancorat în viaţa politică, destul
de zbuciumată, a vremii lui, a fost un
militant activ pentru drepturile
românilor din Ardeal, pentru unitate.
A fost un mare ziarist şi un vizionar.
Genialul poet a fost declarat
nebun într-un moment decisiv pentru
ţară, când Guvernul României
urmărea semnarea „pactului
umilinţei” cu Austro-Ungaria, prin
care urma să se renunţe la drepturile
asupra Ardealului, iar toţi naţionaliştii
care se opuneau deveniseră
indezirabili. Eminescu nu a acceptat
compromisuri, devenind astfel
periculos. El plănuia înfiinţarea unei
organizaţii, alta decât cea a
francmasonilor, care să trezească
spiritul românilor şi care să încerce
refacerea Daciei Mari.
P. P. Carp îi transmitea lui
Maiorescu, de la Viena: „Mai potoliţi-l
pe Eminescu ” Şi ordinul a fost
executat de francmasonul
Maiorescu pe 23 iunie 1883, când
Eminescu avea 33 de ani. Carp era
la Viena ca să încheie un contract
secret cu Tripla Alianţă (AustroUngaria, Germania, Italia), conform
căruia România trebuia să se
orienteze politic spre AustroUngaria, nemaiputând astfel să
revendice Ardealul.
Ardelenilor, veniţi în număr

mare la Bucureşti, nu li se mai
permitea să lupte din capitală pentru
drepturile lor, nu mai aveau voie săşi ridice glasurile pentru a cere
eliberarea Ardealului. Tratatul le-o
interzicea. Printre multele voci din
Regat care cereau libertate pentru
Ardealul nostru, poate cea mai
rezonantă era cea a lui Eminescu.
Deci trebuia declarat nebun.
La 28 iunie 1883, AustroUngaria a rupt relaţiile diplomatice
cu România pentru 48 de ore.
Cancelarul Bismark îl ameninţa pe
Carol I cu război. Au avut loc
percheziţii la sediile organizaţiilor
care luptau pentru Ardeal, printre
care şi „Societatea Carpaţi”, unde
activa Eminescu. Emil Galli este
expulzat din ţară şi ziarul său,
„L’indépendance roumaine” este
închis. Unii ardeleni, cum ar fi
Simţian, Chibici, Ocăşeanu şi
Siderescu, pentru a-şi scăpa pielea,
trădează cauza. La fel, Grigore
Ventura, ziaristul criticat de
Caragiale prin personajul „Rică
Venturiano”. Toţi aceştia s-au
implicat în internarea lui Eminescu la
ospiciu. Trebuia executată comanda
Vienei: „Mai potoliţi-l pe Eminescu ”
Ministrul P. Grădişteanu, aflat şi
el la Viena, îşi cere în public scuze
pentru organizarea sărbătorii
dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare
care avusese loc la Iaşi. Aici
Eminescu a citit poezia manifest
„Doina”. Poetul este urmărit mereu
de poliţie, mai ales că făcea parte din
multe organizaţii care luptau pentru
drepturile românilor din Ardeal şi
pentru eliberarea de sub stăpânirea
austro-ungară: „Românismul”,
„Orientul”, România jună”,
„Societatea Carpaţi”. Din aceasta
din urmă făcea parte şi Ioan Slavici.
În organizaţie erau infiltraţi

informatori, ca Ocăşanu, cel care a
adus la cunoştinţă lui Maiorescu
întrunirea publică a societăţii, din 4
iunie 1882. La rândul lui, Maiorescu
îl informează pe ministrul Casei
Imperiale austro-ungare, contele
Kalnoky.
În ziarul „Timpul”, Eminescu a
scris un articol în care îndemna pe
studenţii ardeleni veniţi la studii în
România ca, în timpul vacanţelor, să
militeze pentru a orienta populaţia în
direcţia Daciei Mari, ceea ce a
condus la desfiinţarea „Societăţii
Carpaţi”. Ziarul „Timpul” , devenit
cotidian naţional, era o pârghie
pentru propagarea ideilor lui
Eminescu. El demascase aici
corupţia politicienilor, comisioanele
încasate la concesionarea căilor
ferate, condiţiile umilitoare impuse
României de către puterile
europene. Chiar în dimineaţa când
avea să fie dus la balamuc, îi apare
în „Timpul” articolul „Pentru
libertatea presei şi a jurnalistului”
care demasca măsurile represive
ale guvernului Brătianu împotriva
jurnalistului Emil Galli.
Varianta care s-a vehiculat a
fost următoarea: pe 28 iunie,
Eminescu (care stătea de câtva timp
la Slavici acasă) s-a sculat dimineaţa
şi, într-un acces furibund de
nebunie, a început o ceartă cu soţia
lui Slavici, unguroaica Ecaterina
Szöke Magyarosy. Aceasta, la şase
dimineaţa, îi trimite un bilet lui
Maiorescu şi îi cere să o scape de
Eminescu. Maiorescu merge direct
la doctorul Şuţu şi, pentru trei sute de
lei, aranjează cu acesta internarea
lui Eminescu, şi nu examinarea lui,
cum ar fi fost normal.
Lui Maiorescu i-a fost teamă că
planul său nu va reuşi, deoarece în
acea dimineaţă Eminescu şi-a
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schimbat traseul său obişnuit şi s-a dus
la „Capşa”, lângă care era sediul
Ambasadei S.U.A., precum şi
reşedinţele mai multor ambasadori
occidentali (e vorba, mai ales, de
Eugene Schuler, mare apărător al
drepturilor omului şi pe care Eminescu
îl cunoştea personal), unde poetul mai
semnalase abuzurile guvernului
român.
La „Capşa” este abordat de
Grigore Ventura care apoi declară
minciuni, cum că Eminescu a ţinut
acolo un discurs politic, a scos un pistol
şi a ameninţat-o pe soţia patronului,
strigând că va merge să-l împuşte pe
rege, aceasta fiind singura soluţie de a
rezolva situaţia. Ventura, în loc să-l
liniştească, îi ţine isonul şi îi propune să
meargă amândoi la Cotroceni. Regele
însă nu era acolo, fiind plecat din
Bucureşti. Ventura îl duce apoi pe
Eminescu la băile publice
„Mitraşevski”, unde îl lasă singur. A
anunţat apoi poliţia spunând că un
nebun s-a închis în băile publice.
Siderescu şi Ocăşanu, ştiind despre ce
e vorba, au venit cu cămaşa de forţă şi
l-au dus pe Eminescu la doctorul Şuţu,
unde deja i se rezervase un loc.
Ventura a minţit însă. El nu apare
în procesul-verbal la poliţiei ca martor.
Cei doi care au venit cu cămaşa de
forţă spun că nu ştiu ce s-a întâmplat
înainte, ei nefiind de faţă. Povestea cu
pistolul era o invenţie. Soţia patronului
de la „Capşa” nu menţionează în
declaraţia ei scena ameninţării cu
pistolul. Şi era puţin probabil ca
Eminescu, ziarist fiind, să nu ştie că
regele nu era în Bucureşti. Nu se mai
aminteşte nimic despre armă. Oricum,
misiunea dată de Maiorescu fusese
îndeplinită. Poliţia a percheziţionat
casa poetului, umblându-i prin
manuscrise, cu speranţa că vor găsi
ceva compromiţător. La ospiciu,
„tratamentul” aplicat de doctorul Şuţu îl
transformă pe Eminescu într-o legumă.
Peste ani, fiica lui Maiorescu,
Livia, trăitoare la Câmpulung, îi scria
marelui eminescolog Ilie Torouţiu: „toţi
cei care au încercat să cerceteze
mintea lui Eminescu au avut un mare
cusur – căutau miezul zilei la ora
paisprezece”. (Trebuie să menţionez
aici că Ilie Torouţiu a petrecut,
împreună cu soţia, mai multe veri la
Domneştii de Argeş, îndrăgostiţi fiind
de pitorescul locului şi de firea
localnicilor. Au locuit la familia Ion
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Piuaru căruia Torouţiu îi botează fiul,
punându-i numele său, Ilie. Soţii
Torouţiu s-au sinucis mai apoi, în casa
lor din Bucureşti, în urma ameninţărilor
Securităţii comuniste şi a percheziţiei
făcute la domiciliul lor, când biblioteca,
actele, manuscrisele lor au fost
aruncate la gunoi. Informaţiile le deţin
din scrierile domnului prof. univ. dr.
Nae Georgescu).
Maiorescu însuşi ştia că
Eminescu nu era nebun. Poetul este
transferat în noiembrie 1883 la un
sanatoriu din Viena. Medicii vienezi
ştiau şi ei adevărul, dar considerau că
este mult mai convenabil să-l ţină
departe de ţară. Când avea să se
întoarcă în ţară, îi va scrie lui Gheorghe
Panu: „Zvonuri fără fundament, în afară
de suferinţa mea de picioare nu am
absolut nimic”.

Medicii de la Viena, până la urmă,
îl declară sănătos. Dar Maiorescu nu
avea niciun interes să-l aducă în ţară,
chiar dacă medicul Obstreiner insista.
Poetul nu-şi avea locul printre bolnavii
psihici. Poate de aceea, toate fişele lui
medicale au dispărut în mod misterios,
pentru ca cei interesaţi să susţină, în
continuare, mitul nebuniei lui
Eminescu. Titu Maiorescu aranjează
apoi plecarea lui Eminescu în Italia,
pentru ca acesta să se refacă,
chipurile. La întoarcere, poetul vrea să
vină la Bucureşti, dar Maiorescu îl ţine
departe. Eminescu îi cere cu insistenţă
lada lui cu cărţi şi manuscrise, dar

criticul rămâne neînduplecat.
Eminescu nu se potoleşte şi este
trimis cu forţa la ospiciul de pe lângă
Mânăstirea Neamţ, fiind internat ca
alienat, deşi nu era adevărat. Din
noiembrie 1886 până în aprilie 1887
este sechestrat în acest ospiciu.
Gardienii aruncau pe el găleţi cu apă
rece, este bătut cu funia udă, toate sub
pretextul că trebuie calmat. Face o
tentativă să fugă din ospiciu. Se obţine
mutarea lui la Iaşi, sub îngrijirea
doctorului Iszac care-i pune
diagnosticul „sifilis congenital matern”.
Aceasta pentru ca Eminescu să fie total
anihilat, să nu mai poată publica în
ziarele vremii.
Acelaşi doctor Iszac a fost cel care
i-a administrat lui Eminescu doze mari
de mercur (în jur de 5-7 grame),
motivând că îi tratează sifilisul. Un alt
psihiatru din Bucureşti, Panait Sozin,
fără măcar să-l cunoască personal pe
Eminescu, doar din corespondenţa cu
Henrieta, sora sa, ajunge la
următoarele concluzii aberante:
psihopat ereditar, nopţi albe, orgii,
mistuit de narcotice şi excitante,
psihopat alcoolic, sifilitic. Tocmai
Eminescu care era un mare adversar al
narcoticelor şi alcoolului.
În 1888, Veronica Micle reuşeşte
să-l smulgă din mâinile din mâinile
doctorului Iszac şi îl duce la Bucureşti.
Aici, Eminescu începe iar să publice
dar, în urma unui articol virulent
împotriva guvernului, apărut în
„România liberă”, poetul este internat
iar cu forţa tot la spitalul doctorului
Şuţu, unde de altfel va şi muri nu peste
mult timp.
Moartea a survenit în urma unei
lovituri la cap cu o piatră. Doctorul
Marinescu, cel care i-a făcut autopsia,
nu a făcut analiza la microscop a
creierului ca să dovedească dacă
poetul fusese sau nu bolnav. Înainte de
a arunca la gunoi creierul geniului,
medicul a fost totuşi nevoit să
consemneze mărimea impresionantă a
creierului. Actul de deces este „semnat”
de amprentele degetelor a doi martori
analfabeţi din personalul spitalului.
Întrebare: „De ce publicistica lui
Eminescu a fost trecută sub tăcere,
interzisă, cenzurată? Activitatea lui de
jurnalist a avut aceeaşi amploare ca
opera lui poetică. Dar publicistica lui a
fost total interzisă, după cel de-al doilea
război mondial. Efectele acestei
interdicţii se văd şi astăzi, când nişte
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întunecaţi la minte spun despre cultul
lui Eminescu cum că ar fi o „dimensiune
confecţionată”. Prin diversiune, se
creează impresia că eminescianismul
este un element nefast, un inamic al
democraţiei şi al evoluţiei statului
român. Gheorghe Grigurcu, un
adevărat mercenar antieminescian,
compara cultul pentru Eminescu cu
acela al lui Ceauşescu. La fel,
„românul” Horia Patapievici care fără
pic de ruşine îl numeşte pe Eminescu

„cadavrul nostru din debara, de care
trebuie să ne debarasăm, dacă vrem să
intrăm în Europa”.
Spun unii că Eminescu ar fi fost
mason. Nu. El lucra pentru crearea unei
organizaţii româneşti, numită
„Societatea Matei Basarab”, în afara
masoneriei. Ţinta acestei organizaţii
era unirea tuturor românilor.
În cartea sa „Amintiri de la
Junimea”, Gheorghe Panu notează
unul dintre sfaturile date de Eminescu:
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„Panule, să ştii tu că în lumea asta nu
este nimic mai interesant decât istoria
poporului nostru, trecutul lui...”
Dacă toate acestea se ştiu, de ce
să nu-i acordăm poetului, în continuare,
cinstirea şi respectul ce i se cuvin? Sau,
cum am mai spus, de ce nu s-ar putea,
mai puţin Maiorescu şi mai mult
Eminescu? Răspundeţi, români de
bună credinţă

Goliat de România
Într-un număr trecut al revistei „Pietrele Doamnei” am
readus în atenţia românilor, mari iubitori ai sportului, numele
uitat al fostului dublu campion balcanic la decatlon, fiind vorba
despre domnişanul Nicolae Ogrinja. Cel care a obţinut, în
1928 şi 1929, cel mai înalt titlu balcanic la cele zece sporturi
care compun decatlonul. Am amintit şi despre asasinarea
campionului, prin înjunghiere, chiar la poarta casei lui din
Domneşti, din pură invidie.
Unii cititori, neîncrezători, au gândit poate că spusele
mele sunt exagerări, prezentare romanţată a faptelor, câţiva
considerându-le chiar neadevăruri. În numărul din decembrie
am publicat articole din presa vremii despre campionul din
Domneşti şi chiar medalia sa de la Campionatele balcanice,
documente pe care cu greu le-am obţinut de la familia sa,
căreia îi mulţumesc pe această cale.
Astăzi mă voi ocupa de alt român de mult uitat care, pe la
începutul deceniului al treilea din secolul trecut, a uluit lumea.
Aş porni de la o întâmplare petrecută în copilăria mea şi la care
am asistat cu ochii şi mintea mea de copil. Să fi avut pe atunci
vreo opt sau nouă ani, când tatăl meu a prins, în podeacul mic
de la prăvălie, un hoţ, un domnişan sărac ce furase într-o
traistă câteva kilograme de făină. Era după foametea din ’47.
Tata nu i-a făcut nimic. I-a lăsat trăistuţa, l-a băgat în bucătăria
de lângă salon şi l-a judecat, repetându-i de câteva ori: „Eşti
cogeamite omul, cum de nu ţi-a fost ruşine să furi? ”
Mi-a rămas întipărit în minte acest cuvânt, „cogeamite”.
După ce hoţul împins de sărăcie a plecat, cu traista lui cu făină,
plus alta cu mălai şi alte alimente, dată de ai mei, l-am întrebat
pe tata ce însemna cuvântul „cogeamite” (sau cum se mai
spune, în limbajul românilor, „gogeamite”). Tata m-a luat pe
genunchi şi a început să-mi povestească: „Aveam pe atunci
vreo 19-20 de ani. Deja mergeam cu bunicul tău, adică tatăl
meu, comerciantul Iosif Hiru, după marfă la Bucureşti. Ne
duceam cu „Pakardul” nostru cu care făceam cam opt-nouă
ore. Noaptea rămâneam în capitală. Într-o seară de iunie, neam dus amândoi la circ, la Obor, în „Târgul Moşilor”. Nimic nu
mi-a atras atenţia mai mult ca omul-gigant. Cred că avea în jur
de 20 de ani, avea o înălţime de 2,42 metri şi o greutate de

peste 180 de kilograme, iar la pantofi purta numărul 64. Îl
chema Gogea Mitu, numele lui de circ, numele adevărat fiind
Gogu Ştefănescu. Probabil de la Gogea Mitu, uriaşul de
aproape doi metri şi jumătate care la o masă obişnuită mânca
douăzeci şi cinci de ouă, o pâine mare, un pui fript, bea doi litri
de lapte şi o jumătate de vin, ne-a rămas acest cuvânt,
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„gogeamite”care înseamnă un om mare, înalt, o namilă”.. (Mai
târziu am aflat că, de fapt, acest cuvânt vine în limba română
din sârbo-croatul „kodzamiti” sau din bulgarul „kodjamiti”).
Cine îşi mai aduce oare aminte de Gigantul României? E
şi el un „român de mult uitat”? Haideţi să ne reamintim
împreună de el, de omul care îşi confecţiona un costum din opt
metri de stofă iar încălţămintea şi-o făcea numai pe comandă.
Uriaşul Gogea Mitu, pe numele lui real Gogu Ştefănescu, fiul
lui Gheorghe şi al Elenei Ştefănescu, era originar din Mârşani,
o localitate aproape de Craiova. S-a născut în iunie 1912,
când mama sa abia împlinise şaisprezece ani, fiind primul din
cei unsprezece copii ai familiei Ştefănescu.
A fost un copil minune. Consătenii îi spuneau Mitu al lu’
Goagă şi urma să devină celebru, cunoscut în întreaga lume,
datorită staturii lui. La douăzeci de ani avea 2,42 metri şi 183
de kilograme. Din cauza acestor caracteristici antropometrice
a ajuns să fie căutat de toată lumea – de medici, oameni de
ştiinţă, circari – toţi vrând să-l studieze sau să scoată bani de
pe urma lui. Mitu lu’ Goagă era inteligent, a învăţat singur să
scrie şi să citească. Încă de mic era foarte matur în gândire. La
17 ani ajunsese deja celebru, prezenta spectacole la Circul
„Globus” din Monte Carlo. Rupea lanţuri, trăgea cu mare
uşurinţă de un arc oţelit pe care îl îndrepta, ridica greutăţi pe
care un om normal nici nu le putea mişca.
Un mare pugilist al vremii, italianul Umberto Lancia, l-a
atras pe Gogea Mitu în ringul de box. L-a înscris la Şcoala de
box din Paris, după care încep marile lui meciuri, avându-l ca
impresar pe Lancia. Urmează k.o. după k.o. Îl bate pe italianul
Severio Gizzo, pe românul Pavelescu în prima rundă. Face
turnee în toată Europa, ultimul meci fiind cu renumitul neamţ
Bergam, terminat la egalitate. Câştiga bani cu sacul „Gigantul
de la Mârşani”şi îi trimetea familiei lui ce trăia din cultivarea
cartofilor. Poştaşul abia putea să numere multele bancnote

primite de familia Ştefănescu.
În drum spre ţară, venind de la Paris, Gogea Mitu a
căpătat o puternică răceală din cauza curentului de la geamul
deschis al compartimentul trenului. Este internat la Spitalul
„Filantropia”, suspectat că ar avea tuberculoză. Aici a şi murit,
nu după mult timp. Familia a auzit vestea la radio şi a venit în
grabă la Bucureşti, dar era prea târziu. „Gigantul României”
murise. Trupul lui fusese ascuns într-un laborator subteran al
spitalului şi îmbălsămat pentru douăzeci de ani. Şi asta din
dorinţa de a fi, mai târziu, transportat în S.U.A. şi a fi vândut
unor americani înstăriţi şi excentrici.
Mult mai târziu, nepoata gigantului a declarat că, de fapt,
Gogea Mitu nu a murit de tuberculoză, ci a fost otrăvit, din
invidie, de către cei din lumea boxului, pentru a scăpa de
concurenţă. În primăvara anului 1936 este înhumat
creştineşte în cimitirul din Mârşani. După vreo 44 de ani, prin
anul 1980, este deshumat pentru ca osemintele lui să devină
obiect de studiu. Întâi a fost expus la Muzeul medicinii din
Craiova, apoi a fost cumpărat de un om de afaceri. La ora
actuală, imensul schelet se află într-un laborator al Facultăţii
de Medicină din Craiova.
Pe numele lui adevărat Gogu Ştefănescu, Gigantul
României, Gogea Mitu, la început circar prin târgurile ţinute de
sărbători prin România, a ajuns unul dintre cei mai mari şi
cunoscuţi pugilişti ai lumii şi a reprezentat culorile ţării noastre
pe cele mai vestite ringuri ale Europei, având mereu un loc
fruntaş pe podiumul de premiere.
Iată un român de mult uitat, GOGEA MITU pe care îl
aşezăm cu multă preţuire şi recunoştinţă lângă domnişanul
nostru campion, Nicolae Ogrinjia. Destinele lor au fost
asemănătoare, au cunoscut gloria şi au făcut cunoscut
numele ţării prin lume, dar au avut amândoi un sfârşit tragic.
Cauza? Invidia.

Titi Boldescu - „OMUL DE FIER”
Pe la 8-9 ani părinţii mei, destul de înstăriţi, chiaburi ai regimului comunist, m-au dus la Piteşti, în Târgul Moşilor, să văd
un spectacol de circ ce mi-a rămas adânc întipărit în imaginea copilăriei mele. Îşi aproviziona prăvălia de la negustori
renumiţi din Piteşti. Parca Pakardul în faţa prăvăliilor Cazangiu sau Sufleris pe Strada Mare, neîncăpătoare pentru parada
zgomotoasă a circarilor cu sau fără animale care făceau reclama spectacolului de seară, din Târg. Agitaţia, hărmălaia de
care era cuprinsă Strada Mare mi-a atras atenţia. Circari cu picioroange de peste trei metri ascunse sub fuste colorate,
namile care rupeau lanţuri, clovni cu gura până la urechi, cu nasul borcănat, saltimbanci, iluzionistul cu pelerină şi joben
negru, fete cu costumaţie specială de arenă care săreau coarda sau făceau roata, bărbaţi purtând de mână maimuţe, alte
animale în cuşti pe rotile - toate acestea transformau uliţa de promenadă a piteştenilor într-o hărmălaie multicoloră. Cei de
pe trotuar priveau cu atenţie cum iluzionistul scoate porumbeii din joben sau cum învârte bagheta magică sugerând că este
în stare să transforme apa în vin. Panglici pe gură sau limbile de foc atrag aplauzele gurilor-cască între care mă număram şi
eu, copilul privind circul din cabina bombată a camionului pe a cărei uşă scria cu vopsea albă – viteza maximă 30 km/h.
Toate acestea fac parte dintr-o imagine a copilăriei. Spectacolul din Târgul Moşilor începea pe la 3 după amiaza, de
fapt primul spectacol, că mai urmau încă două până peste ora 9 seara. Programul desfăşurat de circari, îl ştiau pe dinafară,
le intraseră în sânge; acelaşi lucru de ani de zile.
Aşa că am rămas la circ, la primul spectacol, mai ales că se anunţase apariţia unui prieten al tatălui meu supranumit «
OMUL DE FIER ». Titi Balotescu, un ţigan uriaş de vreo doi metri şi peste 150 de kilograme. Îl ştiam de la Domneşti. Îl
adusese Nelu Achim Cârlig - numit Amzică, un comic al scenei despre care se spunea că ar fi învăţat la şcoala comediei
marelui Grigore Vasiliu Birlic. Îi semăna într-o oarecare măsură. Era un fel şi de impresar nu numai actor. A adus la Domneşti
multe spectacole cu capete de afiş artişti recunoscuţi: Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Rodica Bujor, Ioana Radu, Ileana
Constantinescu.
În vara anului 1950, Nelu Achim Cârlig organizează în sala Preda un spectacol diversificat, numere de circ, iluzionism,
hipnotism, gimnastică acrobată mult dragă nouă băieţilor curioşi, interesaţi de picioarele lungi şi frumoase ale gimnastelor
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în fustiţe multicolore de o palmă. Nelu Cârlig spune un monolog comic purtând picioroange de peste 3 m. coborând de pe
scenă să nu lovească cu capul tavanul. Între numerele de circ au cântat două fete frumoase - una blondă, Lucreţia Ciobanu
şi alta brunetă, Ana Fărcaş, despre care se zicea că-s surori. Îmi amintesc ca azi cântecul interpretat în Duo: …vară, vară
primăvară/ Toate plugurile ară/ Numai plugul badelui/ Şade-n vârful dealului/ Nici nu ară, nici coboară…
Apariţia lui Titi Boldescu a fost surprinzătoare. Ţiganul uriaş întins pe o saltea, îşi pune o scândură pe piept, invită din
sală patru bărbaţi să se dea în leagănul improvizat când într-o parte, când în cealaltă. Şi-a pus, apoi, pe cap o tichie metalică
cu un ax pe centru. Ajutoarele au montat două bare metalice în cruce. La capătul fiecărei bare au prins cu lanţuri câte un
leagăn, formând un mini carusel cu patru locuri. S-au urcat patru oameni din sală. Omului de fier i se umflaseră vinele
gâtului, dar i-a învârtit câteva minute pe cei patru. A făcut şi alte chestii spectaculoase. Toţi cei din sală aşteptau finalul şi
anume lupta lui Titi Boldescu cu un spectator care s-a găsit destul de repede, cel mai forţos bărbat din sat al cărui nume nu-l
dau, cu care Omul de fier s-a jucat punându-l la pământ în câteva secunde.
După spectacolul la care a participat şi Alfon Popescu, profesor la Sf. Sava, destul de apropiat lui Titi Boldescu, cu care
se cunoscuse la Bucureşti, au fost invitaţi în salonul familiei mele la o friptură (pastramă, mici şi un şpriţ) ce s-a întins până
spre dimineaţă. Atât de mult îl îndrăgisem pe Boldescu (care era însoţit de un alt forţos, dacă nu mă înşel Greceanu din
Câmpulung), încât am adormit sub masă cu capul pe pantofii lui giganţi, aflând de mine când şi-a mişcat picioarele. Aveam
în mână un baston din metal lustruit care în capul de jos se află 3-4 kg. de plumb, baston cu care forţosul se juca între două
degete. La chef au participat toţi protagoniştii spectacolului, o parte a dormit la Nelu Achim Cârlig, iar cei doi uriaşi şi cele
două cântăreţe la noi, urmând ca a doua zi să-i ducă tata la Curtea de Argeş cu camionul, sus în caroserie unde montase pe
doi măgari din lemn o bancă din scândură pe 5 cm. Ce, eu m-am lăsat de ei? Am mers la Curtea de Argeş pe genunchii
uriaşului « Om de fier ». Seara aveau spectacol în târgul de la Sfântă Mărie.
Să revin, l-am văzut din nou în arenă pe Titu Boldescu în Târgul Moşilor la Piteşti, aceleaşi numere, acelaşi final, lupta
liberă cu un curajos din tribună câştigată bineînţeles de Omul de fier.
După spectacol, tata s-a întâlnit cu Boldescu care m-a luat ca pe un fulg în braţe, m-a sărutat pe părul uns cu briantină şi
mi-a dat un pumn de bani. L-am văzut pentru ultima dată.
Mai ştie cineva de « Omul de fier » Titi Boldescu? Îşi mai aminteşte istoria sportului românesc de Nicolae Ogrinja domnişan – dublu campion balcanic la decatlon, de Gogea Mitu, « gigantul României », de « Omul de fier » Titi Boldescu
care înzestrat cu o forţă nemaiîntâlnită rupea lanţurile cu zale groase, toţi, parcă, coborâţi din basmele poporului român, cu
Feţi-Frumoşi puternici şi Greuceni, înzestraţi cu putere pusă în slujba binelui. Oare cei trei primeau apă vie din ciocul
păsărilor măiestre?
Mult mai târziu, când eram la şcoala primară, am aflat că la un spectacol, în momentul aşteptat de spectatori, urcă pe
scenă un tânăr bine legat, dar pitic pe lângă ţiganul cel uriaş. La început Boldescu a refuzat să lupte motivând diferenţa de
categorie, îi era teamă să nu-şi omoare, din greşeală, adversarul. Dar, n-a fost aşa. Tânărul, l-a apucat pe Boldescu într-un
fel oarecare, s-a răsucit cu el şi în circa 5 secunde ţiganul era cu umerii la pământ. Oamenii râdeau, îl huiduiau, mai ales că
Boldescu refuzase la început să-i dea 500 de lei. Vreo câteva zile la alte spectacole tânărul, luptător la Clubul Dinamo, lua
banii Omului de fier, care după puţin timp şi-a închis definitiv afacerea. Răpus de eforturile făcute în arenele circurilor, T.
Boldescu a murit uitat de lume, uitat de cei care l-au aplaudat ani de-a rândul. Înainte să-şi dea obştescul sfârşit, câţiva ani
putea fi zărit pe Calea Moşilor, înalt, negricios, singur şi trist. Încă un român uitat de lume – OMUL DE FIER.

Constantin Voiculescu: „Cum vorbim, cum scriem”
Motto: Un cavaler al eleganţei literare
şi al corectitudinii gramaticale
(Ion C. Ştefan)
Salut, cu multă consideraţie şi deosebită apreciere
apariţia acestei noi lucrări a domnului prof. Constantin
Voiculescu, scriere încărcată de vocaţia complementarităţii
destinată curăţeniei şi cuminţeniei în spaţiul comunicării
umane, al celui educaţional în special. Şi aceasta pentru că
ne confruntăm nu cu puţine dificultăţi, cu erori sau greşeli,
cu disfuncţii sau deficienţe, cu inadvertenţe sau „îndoieli
gramaticale . Cauzalitatea este una multiplă: unele sunt de
percepţie sau de reprezentare, altele de gândire sau de
construcţie a produselor ei, unele care ţin de normă şi

convenţie publică, altele de schema mintal gramaticală a
celui care rosteşte.
De aici, un examen lingvistic decent, uneori intuitiv,
alteori raţional al dinamicii expresivităţii ce îndeamnă la
corectitudine şi frumuseţe în comunicare.
Domnul profesor Voiculescu publică o lucrare
exemplificatoare şi modelatoare, bogată în conexiuni, în
explicaţii, în opţiuni motivate, toate în sprijinul respectării
normei specifice codului uzanţei lingvistice.
În concluzie, lucrarea constituie un proiect semantic
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purtător de sinergie a competenţei Domniei Sale, o voce
plină de experienţă şi echilibru al mesajului ştiinţificodidactic.
Totodată lucrarea încorporează în fiecare enunţ,
învăţătură, o anume putere persuasivă la nivelul
autocontrolului, un generator de ordine atât de necesară
azi.
Autorul se dovedeşte un adevărat specialist al
corectitudinii gramaticale, cunoscut şi recunoscut şi prin
Articole, Eseuri, Recenzii - materiale publicate în revista
Pietrele Doamnei , Argeş Expres şi nu numai.
Cum vorbim, cum scriem este o carte ce nu trebuie să
lipsească de pe biroul, fie el intelectual, mai ales dascăl, fie
el ce o fi, dar vorbitori de limbă română care comit erori în
flexiunea unor părţi de vorbire, fac dezacorduri, folosesc
jargoane (anglicisme, cum spune autorul), numai din
dorinţa de a epata, fac inovaţii lexico-semantice, vorbitori
ce se exprimă după ureche şi aceasta se explică nu numai
printr-o pregătire subţire, ci şi prin snobism lingvistic.
Fie că se abat de la proprietatea termenilor:
Ex. locaţie înseamnă închiriere, chirie plătită pentru
anumite lucruri luate în folosinţă temporară, nicidecum nu
înseamnă spaţiu, loc, zonă, clădire.
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Fie că din teama a nu folosi cacofonii: ca candidat,
bunica care, Nicu cu Cristina, albastru ca cerul, explică
cauzele - nu le evită prin procedee corecte cum ar fi: în
calitate de candidat (nu ca candidat), folosesc formule
incorecte, supărătoare: ca (virgulă) candidat, sau boala „ca
şi”: ca şi candidat, formule ridicole. Alţi vorbitori neştiind ce-i
cacofonia ajung la exprimări de felul: noi ca şi deputaţi, eu
ca şi ministru, el lucra ca şi taximetrist… Alte cacofonii: pe
peretele din faţă, a greşit cu cuvântul,fuge ca calul, ca
cămila.
Sunt de pildă cacofonii inevitabile, permise: Ion
Luca Caragiale, biserica catolică, tactica cavalerească,
Banca Comercială, poate şi a cincea epocă capitalistă.
Autorul explică pleonasmul, confuziile paronimice,
oprindu-se la diferenţa dintre conjuncţiile ori/or, prima
disjunctivă (ori plouă, ori ninge), a doua adversativă (cu
sensul dar) Ex: S-a luat o hotărâre, or aceasta nu a fost
respectată (sensul lui = dar nicidecum disjunctivul sau ).
Greşeli în scrierea unor nume de localităţi, unor
nume româneşti de scriitori, muzicieni, pictori, greşeli în
scrierea unor adverbe şi a unor sintagme omofone
(altădată / altă dată, altfel/ alt fel); decât/ de cât; greşeli de
acord gramatical, în scrierea şi pronunţarea unor
neologisme. Fortuit înseamnă întâmplător, nu înseamnă
forţat; prerie, proroc, a se reincarna, reziduuri (nu reziduri);
sau greşeli frecvente în flexiunea unor verbe: a părea,
apărea, cădea, plăcea, a tăcea, a zăcea sunt de conj. a IIa; a succeda, a preceda – sunt de conj. I; să aibă, nu să
aibe;greşeli în flexiunea unor substantive.
Autorul dedică un capitol special expresiilor şi
zicalelor româneşti: a da bir cu fugiţii, a fi la aman, a o lua la
sănătoasa, a umbla teleleu, beat criţă, şi multe altele pe
care le explică cu lux de amănunte.
La capitolul 9 vorbeşte despre folosirea greşită a
unor nume de botez feminine – la G.D. – Cristinei, nu lui
Cristina; Iuliei nu lui Iulia, Georgetei, Leanei… Lui este art.
hot. proclitic pentru masculin: lui Bogdan, lui Mihai. Pot
primi articol hotărât proclitic şi substantivele feminine
terminate în consoane sau împrumutate din alte limbi: lui
Carmen, lui Jeni, lui Cami.
Cum vorbim, cum scriem este o carte bună de
învăţătură a limbii noastre cea română pe care o pot situa în
topul celor mai importante manuale de învăţătură a unei
limbi române corecte, scriere ce ar trebui să nu ne
lipsească niciunui român care se respectă
Editorul, scriitorul argeşean Ion Ştefan se poate
mândri că a avut această onoare ca la Editura Arefeana să
fie editată cartea Cavalerului eleganţei literare şi al
corectitudinii gramaticale - lucrare editată la un nivel
european.
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Iarna aceasta, prin marea surpriză culturală pe care ne-a făcut-o… (nu vă amăgiţi, români şi nu speraţi că ar fi vorba
de vreo oficialitate, de Guvern, de Ministerul Culturii, de Instituţiile culturale centrale, sau Comisiile culturale ale
Consiliilor judeţene şi nici măcar de a-tot-reprezentativele Comisii de Cultură ale Camerei sau Senatului; nu vă amăgiţi
cu aşa ceva!)… aşadar, prin marea surpriză pe care ne-a făcut-o un act cult de iniţiativă particulară şi anume demersul lui
Sorin Roşca Stănescu de a atrage participări pentru întemeierea unui imperiu virtual (care se şi numeşte “Virtual”) în
media românească şi pentru aplecarea acestei medii dinspre tabloidul precar spre actul aprofundării culturale a ştiinţelor
comunicării digitale, prin această rafinată şi costisitoare surpriză repet, ca să-mi trag sufletul faţă de lungimea frazei,
frază dificultoasă care mă tot obligă la virgule mi-am găsit şi eu cadrul pentru a publica în întregime, spre citire şi auzire
deocamdată, răcnetele cu inflexiuni de amuzament cu care-mi tot provoc citorii, spectatorii şi ascultătorii de vreo
douăzeci de ani prin încercările de glumă din “Gura leului”.
Şi, fiindcă am trecut de prima frază în care ai multe de spus şi simţi că nu se mai termină, o pot zice acum pe scurt: Pe
cititori, spectatori şi ascultători i-am provocat; dar pe politicieni i-am deranjat de vreme ce de atâţia şi atâţia ani mi-au tot
pus beţe-n roate!
Aşa se face că, încă de la apariţia primelor două volume, în 2004, subtitlul acestei culegeri din rubricile mele
prezentate la Radio, tipăririte-n ziare, interpretate în spectacole tv cu public, a fost:
Cronica politica a anilor 1992 - 2004,
sau
o duzină de ani trăgând căruţa cu paiaţe
căreia unii tot încearcă să-i înţepe pneurile,
să-i rupă roţile, să-i deturneze oiştea,
doar-doar s-o răsturna menajeria,
doar-doar s-o închide Gura Leului

CORNELIU LEU (ROMÂNIA)

„ÎN GURA LEULUI”
Ă
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trei
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I
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şi al patrulea
F
DE
ca audiobook

Care cronică politică acum s-a amplificat, devenind „a anilor 1992 - 2010” şi reprezentând nu o duzină, ci
„optsprezece ani trăgând căruţa cu paiaţe…”. Aşadar şi mai multe „înţepături, lovituri, deturnări, răsturnări… doar doar so închide Gura Leului” până la, slavă Domnului, această apariţie integrală care o ţine deschisă.
Cu toate că ea, în mod declarat personal, s-a închis; veţi vedea domniile voastre din ce motive citind cele de mai jos.
…O pornisem atât de frumos, atât de entuziast! Exulta marea sală de concerte a Radiodifuziunii, ori sălile de teatru
unde realizam emisiuni cu public real, plătitor de bilete, nu grupuri de figuranţi aduşi în decorul de studio să aplaude.
Autor, compozitor, regizori, actori, producători ne simţeam în echipă, amplificam textul, procedam la improvizaţii, la
actualizări ad-hoc şi adresări directe către unele personaje care se conturau între timp pe firmamentul politic. Simţeam
încă bucuria descătuşării de cenzură care ne stimula creativitatea şi spontaneitatea fără a fi atenţi nici măcar la
gratuitatea unor glume cu care ne copilăream în bucuria de a fi veseli de atâta libertate. Libertate şi pe scândura scenei şi
în eterul undelor şi în faţa spectatorilor, ascultătorilor şi telespectatorilor la fel de veseli ca şi noi de atâta libertate, chiar
dacă înjurătura la adresa conducătorilor ţinea şi de foame!
Un asemenea context îl evocam când prefaţam prima ediţie a acestor cărţi prin descrierea proiectului lor de început
entuziast:
„…Cartea va începe cu toată vesela nebunie libertină a "Cabaretului politic", de la care am pornit şi îşi va structura
apoi capitolele pe anii în cadrul cărora rubrica şi-a dus lupta de supravieţuire… Mai pot preciza că, poate, ăsta a fost
modul meu de a ţine un jurnal, sau nărăvirea de la cronicari de-a consemna pe scurtătură… Voi face trimitere la volumul
meu "Amintiri din Casa Scriitorilor" unde povestesc cum am lansat butada cu "Nicule, mai e state ?" şi voi relata în
continuare cum am compus versurile de marş triumfal: "Condu-ne bunule părinte,/ Condu-ne bun conducător/ Condu-ne
buna lui soţie/ Condu-ne bune Nicuşor!" şi altele, pe care le lansam la poker sau pe plaja de la Neptun unde,
amestecându-ne mai mulţi, eram mai greu identificabili. Dar şi cum, deodată ne-am simţit liberi, fără teama de a fi
identificabili sau nu. Iar acea lume a comedienilor, care n-au mamă - n-au tată în materie de umor, şi-a dat drumul vocaţiei
cu toate pânzele sus … »
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Aşa s-a creat, s-a desfăşurat şi s-a coagulat în jurul pastilelor ironice pe care le lansasem în încercări de a face reviste tipărite
şi emisiuni radio încă din 1990, spectacolul cu mult public în sală şi larg difuzat în eter. Acesta a fost:
CABARETUL POLITIC
SAU
PERIOADA ROMANTICĂ
adică
putem dramatiza
pe refren de romanţă:
„Naiv-romantic eram eu,
Dar mă veghea din umbră guvernarea!...”
O să vedeţi mai încolo cum veghea guvernarea şi pe unde mi se puneau „strâmbele”; că nici eu n-am văzut chiar imediat. Şi
asta pentru că am avut o vreme acum îi mulţumesc lui Dumnezeu constatând că n-a fost prea scrurtă am avut vânt bun la pupa.
Aşa că, atunci când încheiam primul volum al acestei aventuri, mai fluturam încă sigur de mine mottoul pe care îl pusesem încă din
finalul primului spectacol :
Motto finale:
Îmi spune un amic din opoziţie:
Ai umor; îmi place! Îmi place cum tragi în guvern!...
Iar eu îi răspund:
Vino mata la guvernare şi-o să vezi ce umor mai am!
Şi, ce credeţi? Ştrengarii mei, cei care se dădeau în vânt după bilete de favoare iar, când începea să fie anunţat spectacolul
telefonau de mama focului cerând ca de data asta să le dăm mai multe, fiindcă au mulţi partizani care vor să vină şi să aplaude
când înjurăm guvernul Văcăroiu… Ştrengarii mei care se amuzau teribil când eu urcam pe scenă şi mă uitam în jos, căutând ceva
în fosă şi printre picioarele din primele rânduri de scaune, punându-l pe Bibanu să mă întrebe ce caut, ca să-i răspund „am citit o
inscripţie cu Jos Iliescu şi-l caut acolo jos pe preşedinte”… Ştrengarii ăştia ai mei care mă încurajau aşa cum spuneam mai
înainte, au ajuns la guvernare!… Adică, au dat curs invitaţiei mele cu „Vino mata la guvernare…”.
Ce au făcut de prima dată în ceea ce mă priveşte, e limpede: Au blocat, au stopat, au sufocat, au desfiinţat Cabaretul politic.
Fără ruşine, ca-n deplină dictatură. Ceva mai umană, e drept, fiindcă vreme de vreo şase luni mi-au dat un fel de jumătate de
normă ca să scriu texte care se duceau la aprobat şi dispăreau, de vreme ce tot nu mai erau bani pentru spectacol. Până când mau eliminat de tot, un preşedinte director general clientelar politic făcându-mi şi onoarea de a scoate, împreună cu fotografiile lui
Horia Furtună, Tudor Muşatescu, Liviu Rebreanu, Ion Marin Sadoveanu, Alexandru Balaci, Octav Pancu-Iaşi, Virgil Stoenescu,
Dinu Săraru, Mircea Sântimbreanu, Dionisie Şincan, etc. şi poza mea din expoziţia permanentă a scriitorilor care au navigat pe
unde herziene.
Cam din acel moment, aşa cum am consemnat în proiectul prefaţă la prima ediţie, am început să caut „azil politic” la diverse
publicaţii. Dar n-am avut stabilitate decât la cele editate de mine; în rest, devenind incomod după câteva săptămâni, începând a fi
cenzurat după câteva luni iar, în materie de ani m-a găzduit un singur ziar, câtă vreme patronul lui a fost în opoziţie. După nişte noi
alegeri a ajuns consilier la Cotroceni şi, primul lucru pe care l-a făcut a fost să mă anunţe că nu mai are loc pentru „Gura leului”.
Atunci mi-am dat seama de toată naivitatea mea de a mă considera cu mândrie un independent (candidasem şi pe liste electorale
ca independent, chiar dacă o dată am pierdut, chiar la Giurgiu, în faţa candidatului UDMR, care m-a uimit de câte voturi i-au venit
pe Dunăre, în vreme ce eu mă bazam numai pe ţăranii din Oinacu, Zădăriciu, Gogoşari, Cucuruzu, Fălăştoaca, Popa Nae…) şi
am ajuns la luciditatea de a răspunde la întrebarea „Ce orientare politică am?” că, trăind în România şi cu politicienii de aici, sunt şi
voi rămâne „de orientare antiguvernamental”.
Abia cu o asemenea luciditate câştigată, ajungeam să-mi propun o prefaţa la ediţia mai scurtă, cea din 2004:
„...La începutul cărţii va fi o prefaţă în care spun că este vorba, de fapt, de un roman avându-mă ca personaj principal pe mine
în ipostaza de om cu gură mare şi slobodă. Capitolele lui descriu, de fapt, avatarurile mele pentru a-mi păstra umorul, în ciuda
faptului că, de multe ori, publicaţiile care găzduiau "Gura Leului", s-au văzut în situaţia de a-mi suspenda rubrica. Romanul chiar sar putea chema "Avatarurile unui personaj cu gură mare", relatând sau sugerând impactul cu glumeţii care încercau să i-o
închidă… Astfel, prefaţa se poate chema "dedesubturile acestei cărţi"- spre a-i aminti cititorului ce lanţ subteran urmăreşte; în
final, chiar voi publica articolele serioase, lipsite de umor, prin care, ca să le fac unora plăcere, am mimat închiderea Gurii Leului.
Iar, la urmă, înainte de a scrie "sfârşit", bag din nou ceva vesel, ca un răget final de umor”...
Dar, ei uite că nu mai este nevoie de acel „răget final de umor”!… Nu-şi mai are rostul de vreme ce totul se termină ca la
pompe funebre, când eşti înmormântat după propria-ţi voinţă: Nu mi-a mai pus nimeni beţe-n roate, eu singur, îngrozit de starea
tristă în care ticăloşii au adus ţara, am considerat că orice act de a mai glumi este o jignire la adresa populaţiei care suferă şi am
ajuns la concluzia că trebuie să mă opresc. Aşa că, iarna trecută, când trecusem bine de 77 de ani, întrebarea mea a fost
următoarea:
„OARE, DOUĂ CANCERE NU SUNT PREA MULT PENTRU O SINGURĂ VIAŢĂ PE CARE O ARE OMUL?!!... OARE,
DACĂ NE-A AJUTAT DUMNEZEU SĂ SCĂPĂM DE CANCERUL CARE SE NUMEA "CEAUŞESCU", VOM MAI AVEA FORŢA
SUFICIENTĂ CA SĂ AŞTEPTĂM VINDECAREA DE CANCERUL CARE SE CHEAMĂ "BĂSESCU"?!! SAU SUNTEM
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CONDAMNAŢI SĂ PIERIM DUPĂ POFTA ACESTUI INCONŞTIENT DEMAGOG, A CĂRUI REA CREDINŢĂ PROVINE DIN
ACEEAŞI CONDIŢIE SUBINTELECTUALĂ DE "OM FĂRĂ DUMNEZEU" PE CARE A AVUT-O ŞI TIRANUL COMUNIST?!”
Iar în vară, când împlineam 78, nu am făcut decât să confirm concluziile la care am ajuns prin această întrebare:
„…M-am trezit în faţa situaţiei de a nu-mi mai permite să glumesc. Şi, pe măsură ce ţara a început să numere
guvernele Boc, iar noţiunea de Preşedinte al ei să se confunde cu persoana care-i minte şi îi înjură cetăţenii, am renunţat
şi eu la glumeaţa mea rubrică „În gura leului”, trăgându-mă de mânecă şi spunându-mi că lucrurile sunt grave, deoarece
cu prostia şi reaua intenţie nu e de glumit… Am glumit destul… Ironia se adresează doar celor care o merită!”
Aşa că, proiectata mea carte autobiografică („Viaţa mea e un roman” aşa consideră orice coafeză sentimentală şi orice
speculant incult care şi-a cumpărat un scaun de parlamentar), se modifică. În 2004 o vedeam după cum urmează:
"Avatarurile unui personaj cu gură mare - roman în capitole pe ani şi pastile săptămânale, se va încheia, desigur,
trist, blazat, aşa cum îi stă bine unui dezamăgit într-ale politicalelor. Sau, poate, nici nu se va mai încheia decât cu acel
ultim articol pe care voi apuca a-l scrie înainte ca, nu pământenii, ci Bunul Dumnezeu să facă gluma de a-mi suspenda
rubrica”...
Nu; nu mi-a suspendat nimeni rubrica: Mie mi s-a sleit pofta de a mai glumi pe seama ticăloşiilor impertinente ale guvernării!
Lor, doar le-a reuşit jocul!
Asta mă face să-mi schimb părerea despre ei. Să nu-i mai dispreţuiesc şi să-i consider foarte deştepţi, foarte inteligenţi!…
Poate chiar mai inteligenţi decât toate serviciile inteligente care ies în zilele astea la suprafaţă prin dezvăluirile Wiki Leaks!… Daţivă şi dumneavoastră seama, iubiţi cititori: Să fie ei în stare să distrugă o ţară întreagă, să aducă la sapă de lemn o populaţie
întreagă, să pună sub semnul întrebării însuşi viitorul şi statalitatea noastră, numai ca să mă facă pe mine să renunţ la rubrica „În
gura leului”?!… Păi, ăştia sunt scule mari, domnule!
Dar nici cu mine nu mi-e ruşine: Să merite să distrugă România ca să mă facă pe mine să tac?!… E ceva!
Poate chiar că e ceva care ar trebui să mă onoreze, …'le onoarea lor de papagali decrepiţi!
8 decembrie 2010

SELECŢIUNI DIN CELE TREI VOLUME

ÎN GURA LEULUI
Cronica politica a anilor 1992 - 2004,
sau
o duzină de ani trăgând căruţa cu paiaţe căreia unii tot încearcă să-i
înţepe pneurile, să-i rupă roţile, să-i deturneze oiştea, doar-doar s-o răsturna
menajeria, doar-doar s-o închide Gura Leului

- VOLUMUL ÎNTÂI Gândurile autorului despre acest op al său
sau
cum îşi proiecta Gura Leului acest demers tipografic adresat celor care-o
ascultaseră iar acum voiau să se şi zgâiască preacitind-o:
...La începutul cărţii va fi o prefaţă în care spun că este vorba, de fapt, de un
roman avându-mă ca personaj principal pe mine în ipostaza de om cu gură mare şi
slobodă. Capitolele lui descriu, de fapt, avatarurile mele pentru a-mi păstra umorul,
în ciuda faptului că, de multe ori, publicaţiile care găzduiau "Gura Leului", s-au văzut în situaţia de a-mi suspenda rubrica.
Romanul chiar s-ar putea chema "Avatarurile unui personaj cu gură mare", relatând sau sugerând impactul cu glumeţii care
încercau să i-o închidă.
Pot oferi şi citate din comentarii de presă despre spectacolele prezentate şi articolele radiodifuzate sau tipărite în cadrul
rubricii denumită astfel. Pot arăta cronologic etapele când au apărut şi când au fost suspendate. Asemenea etape constituie
capitolele acestui roman, cum a fost publicată sau nepublicată rubrica pe parcursul timpului. Şi voi promite cititorului, de
asemenea, că la începutul fiecărui nou capitol, voi relua prezentarea dedesubturilor care au caracterizat momentul politic
respectiv şi lucrăturile aferente.
Astfel, prefaţa se poate chema "dedesubturile acestei cărţi"- spre a-i aminti cititorului ce lanţ subteran urmăreşte; în final,
chiar voi publica articolele serioase, lipsite de umor, prin care, ca să le fac unora plăcere, am mimat închiderea Gurii Leului. Iar, la
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urmă, înainte de a scrie "sfârşit", bag din nou ceva vesel, ca un răget final de umor...
Cartea va începe cu vesela nebunie libertină a "Cabaretului politic", de la care am pornit şi îşi va structura apoi capitolele pe
anii în cadrul cărora rubrica şi- a dus lupta de supravieţuire.
Mai pot preciza că, poate, ăsta a fost modul meu de a ţine un jurnal, sau nărăvirea de la cronicari de-a consemna pe
scurtătură. Voi face trimitere la volumul meu "Amintiri din Casa Scriitorilor" unde povestesc cum am lansat butada cu "Nicule, mai
e state ?" şi voi relata în continuare cum am compus versurile de marş triumfal: "Condu-ne bunule părinte,/ Condu-ne bun
conducător/ Condu-ne buna lui soţie/ Condu-ne bune Nicuşor!" şi altele, pe care le lansam la poker sau pe plaja de la Neptun
unde, amestecându-ne mai mulţi, eram mai greu identificabili. Dar şi cum, deodată ne-am simţit liberi, fără teama de a fi
identificabili sau nu, iar acea lume a comedienilor care n-au mamă, n-au tată în materie de umor şi-a dat drumul vocaţiei cu toate
pânzele sus …
"Avatarurile unui personaj cu gură mare - roman în capitole pe ani şi pastile
săptămânale", se va încheia, desigur, trist, blazat, aşa cum îi stă bine unui
dezamăgit într-ale politicalelor. Sau, poate, nici nu se va mai încheia decât cu acel
ultim articol pe care voi apuca a-l scrie înainte ca, nu pământenii, ci Bunul
Dumnezeu să facă gluma de a-mi suspenda rubrica.
Partea întâi:
CABARETUL POLITIC
SAU
PERIOADA ROMANTICĂ
adică, aşa cum veţi trece pe „audio” în final,
ascultând melodiile lui George Marcu
cântate de cei mai lăutari dintre
marii actori ai neamului,
putem dramatiza
pe refren de romanţă:
„Naiv-romantic eram eu,
Dar mă veghea din umbră guvernarea!...”

Preambul
Aceste puţine texte ce le pot reconstitui au făcut parte din Cabaretul politic radio pe care l-am început în anul 1993 şi s-a prezentat periodic multă vreme pe unde radio şi în spectacole cu public, ieşind la
iveală sau punând „capul la cutie”, după cum voia guvernarea reprezentată în Consiliul de Administraţie al Radiodifuziunii. Pentru
acest prim volum am împărţit momentele bazate mai mult pe scriitură decât pe superba improvizaţie de moment, în două secţiuni:
"Bibaniada şi altele..." şi "Agenda politică".
Dacă titlul celei de-a doua spune tot, în legătură cu prima facem precizarea că
„Bibaniada" e dedicată celui care a rostit aceste texte pentru prima oară în vreme
ce„... şi altele" sunt celelalte texte din această parte a cărţii dar, mai ales, celelalte
superbe dive ale scenei noastre: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu,
Cristina Stamate - trei doamne care au rostit - propriu voce - conţinutul lor. Alte
nume se scriu cu mare semn de exclamaţie: Mişu Fotino, Mitică Popescu, Nicu
Constantin, Alexandru Arşinel, Corina Chiriac, Virginia Mirea, Jeanine
Stavarache, Adina Popescu, Valentin Teodosiu, Eugen Cristea, Mihai
Bisericanu, Dan Condurache, Horia Şerbãnescu, Radu Zaharescu, Şerban
Cellea, Boris Petroff, Sorin Gheorghiu, Gh. Pufulete, Radu Panamarenco, Gigi
Tănase, dăruitul compozitor George Marcu şi confraţii săi Gabriel Basarabescu şi
Dinu Giurgiu, corpurile de balet conduse de Cornel Popovici sau Brânduşa
Novac, autoritatea de producător a Silviei Cusursuz sau Rodicăi Leu şi, binenţeles, regizorii care s-au dăruit acestei cauze: Cristian Munteanu, Constantin
Dinischiotu, Dan Puican, Romeo Chelaru, Vasile Manta, Harry Eliad, Biţu
Fălticineanu.
Cu această superbă distribuţie pe care, citind textele, cititorul şi-o poate
închipui interpretându-le, ridicăm cortina către ce ar putea rămâne literatură din
asemenea texte, după ce le scuturăm de penele şi paietele fetelor din baletul
cabaretului.
Autorul
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Viaţa neobişnuită a unui om de ştiinţă român
refugiat în Statele Unite
(continuare din numărul
trecut)
ND: Claudiu, în prezent eşti
specialist cunoscut în
biomateriale. Când şi cum ai
făcut primii paşi în acest
domeniu? Mai întâi însă, cum a
evoluat cariera ta profesională în
ţară?
CGM: Activitatea mea în
România a fost canalizată exclusiv
către petrochimie, specialitate a
chimiei organice, care era pe atunci
înfloritoare, devenind fala ţării. Am
fost co-autor la primul brevet
acordat în SUA unor români după
cel de al II-lea Război Mondial.
Puţin după aceea am mai obţinut
încă două brevete americane. Ca
urmare, peste noapte am devenit
consultant al Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Metrologie din ţară.
Statutul meu era special: eram
angajat şi plătit de diverse
combinate din ţară cărora le
rezolvam probleme în colaborare cu
diverşi ingineri, dar locuiam şi
lucram în Bucureşti producând
brevete, comunicări şi publicaţii
împreună cu Profesorul Drimuş şi
Ministrul Adjunct al Chimiei Ion
Velea. Situaţia nu era deloc pe
placul conferenţiarului proaspăt
venit de la Moscova, Osias
Solomon, favoritul Elenei
Ceauşescu, care râvnea la postul
de Şef de Catedra al profesorului
Drimuş. În planul său de a-l
îndepărta pe profesor, care era fiu
de muncitor, a lovit în mine care
constituiam un „Călcâi al lui Achile”.
Ca urmare mi s-a instalat un post de
ascultare în ultra modestul spaţiu
locativ (camera la subsol ) pe care-l
împărţeam atunci cu tatăl meu.

Pentru multe luni, cineva din clădire
a înregistrat nu numai convorbirile,
dar şi toate sunetele din camera
mea. Evident, au urmat săptămâni
de anchetă pentru mine, tatăl meu şi
toate persoanele care m-au vizitat...
Deşi nu s-au găsit sau inventat
motive suficiente, toţi prietenii mei
au primit avertismente în dosarele
lor personale pentru ca nu cumva să
încerce să-şi ridice capul. In ceea ce
mă priveşte, mi s-a interzis accesul
la laboratorul dela Catedra de
Tehnologie Organică. Datorită însa
prietenilor mei dela Catedra de
Tehnologie Anorganică, şi cu
acordul total al profesorului Naţie
Mendelson, am putut continua şi
iniţia acolo, cu colaboratori de
nădejde, lucrări de cercetare
interesante şi chiar teza mea de
doctorat. Pentru scurtă vreme
atmosfera politică fiind mai
destinsă, am putut fi coautor la
cartea „Tehnologia Modernă a
Azotului Legat” pentru care colega
mea de an Eugenia Tonca, şef de
lucrări la catedra menţionată,
tocmai încheiase un contract. După
apariţia cărţii în aprilie 1995 (Editura
Tehnică, Bucureşti, autori Eugenia
Tonca, Claudiu Matasa), am avut
inspiraţia (riscantă pe atunci ) de a
trimite câte un exemplar, cu o scurtă
prezentare, unor personalităţi din
domeniu. Răspunsurile entuziaste
au făcut posibilă în 1968 publicarea
în limba franceză la Editură Dunod
Paris a unei versiuni adusă la zi, cu
prefaţa scrisă de Giacomo Fauser,
părintele sintezei amoniacului şi
altor produse cu azot. Supracoperta
prezenta elogiile şi semnăturile
unor savanţi iluştrii ca sir Christoper
K. Ingold, Anders Nielsen, Leon
Jaque şi Tadeus Urbanski, autorii

fiind... Claudius Matasa et Eugenia
Matasa (plănuiam să ne căsătorim
înainte de apariţia cărţii).
Cred că merită să amintim
tinerilor ce însemna pe atunci să
scrii o carte tehnică serios
documentată. Fără computere, fără
internet, fără fotocopii sau
microfilme, trebuia să petreci ore şi
ore în biblioteci, în spatele unui
meterez de volume grele în limbi
străine, scriind de mână - fişe şi
conspecte pe care să le poţi lua
acasă. Noroc că fiecare ştiam cel
puţin două limbi şi că puteam
consulta (ba chiar cumpăra ieftin)
unele manuale de bază traduse fără
scrupule de ruşi. Scrisul în sine era
alt calvar. Manuscrisul (ad literam)
devenea o operă de colaj,
paragrafele fiind mutate cu foarfeca
şi cu clei. Bietele dactilografe Să nu
mai vorbim de corecturi şi tipografie
(cules manual). Desigur ne-a luat
ani, încăpăţânare şi... speranţă. Dar
am avut succes şi versiunea a treia,
în engleză, adusă din nou la zi, a
fost publicată în 1973 în SUA, la
Chemical Publishing CO., Inc. New
York cu titlul: Basic Nitrogen
Compounds, autori Claudius
Matasa and Eugenia Tonca.
De data această cartea a fost
prefaţată şi de H. B. Hass,
c o n s i d e r a t „ Ta t ă l C h i m i e i
Nitroalcanilor” şi lăudată de
laureatul Premiului Nobel Giulio
Natta şi de alţii. Aceste realizări în
domeniul chimiei m-au făcut
cunoscut pe plan internaţional şi mau ajutat ulterior să ajung în SUA.
ND: Ceea ce rămâne de
explicat este cum de s-a putut ca
dintr-un fost deţinut politic ce
erai, şi care a fost singurul căruia
i s-a refuzat ieşirea din ţară,

CLAUDE MĂTASA (SUA)

(Interviu consemnat de Nicolae Dima)
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atunci când intr-o duminecă
Institutul de Metale Neferoase şi
Rare a organizat o ieşire până la
Ruse, în Bulgaria, să reuşeşti să
pleci definitiv din ţară, şi să-ţi mai
iei şi un doctorat la Viena?
CGM: Soarta are capriciile ei,
iar noi îi suntem jucăriile. Am
cunoscut la Bucureşti o farmacistă
austriacă, Marinka, interesată în
derivaţii medicinali ai aminelor pe
care le considera toxice: ştiind că
am scris o carte tratând în parte
subiectul, mi-a cerut părerea. După
puţin timp, ne-am cunoscut şi
apreciat reciproc. Plătindu-mi se
drepturile de autor pentru
traducerea cărţii menţionate mai
sus, am avut curajul să-i propun să
ne căsătorim de formă ca să pot
pleca din ţară. Deşi suma nu era
mare, farmacista, care era cu 18 ani
mai in vârstă decât mine, a
acceptat, aranjamentul putându-i
justifica provenienţa fetei pe care
Marinka o avea din flori.
Întâmplarea făcuse că tocmai în
perioada potrivită, ea participase la
Festivalul Mondial al Tineretului din
1953 de la Bucureşti...
Statul român s-a opus plecării
mele deoarece Camera de Comerţ
mă declarase deja ’ne-exportabil’
atunci când firma engleză Albright &
Wilson mă ceruse pentru a
supraveghea aplicarea unei invenţii
ale mele în Anglia (aceasta se afla
deja într-o staţie pilot şi avea ca
obiect obţinerea amidelor acidului
pirofosforic). S-a întâmplat însă ca
Marinka să fie prietenă cu d-na
doctor Kyrle, fiica fostului
preşedinte al Austriei. În virtutea
noilor hotărâri ale UNESCO şi
datorită sprijinul şefului statului,
Bruno Kreisky, lui Marinka i s-a
aprobat după un timp ‘să-şi
întregească familia’.
Ajuns în Austria, am căutat de
îndată să-mi găsesc de lucru, atât
ca să-mi respect obligaţiile luate
faţă de noua mea soţie cât şi pentru
a-mi începe o viaţă mai bună. Mi-am
trimis Curriculm Vitae şi lista de
publicaţii în mai multe locuri: în
Africa de Sud am fost condiţionat de
simpatia mea faţă de Apartheid, în
Cali, Columbia, capitala drogurilor,
de cunoaşterea alcaloizilor (baza
drogurilor), iar în Kuveit de practica

extracţiei petrolului folosind
emulsionanţi pe bază de acizi graşi
reziduali, pentru care aveam deja
un brevet aplicat în ţară. Nu mi-a
surâs niciuna dintre oferte aşa că
am preferat să mai rămân în Austria,
urmând să încerc să-mi dau acolo
doctoratul, care părea să-l fi făcut
inutil în ţară. (Nu mi se mai
înmânase nici o diplomă, deoarece
părăsind România eram considerat
duşmănos). Curând după aceea am
fost angajat la marea firma de
birotică Kores din Viena, aceasta
însă numai după un examen filmat
în întregime şi prezentat conducerii.
Am fost preferat dintre aproape o
sută de candidaţi, deşi examenul
includea şi probe de IQ care sunt
greu de trecut pentru persoane
provenite dintr-o altă cultură.
Urmarea a fost că mi s-au
încredinţat cercetările privind hârtia
termică de fax, o formă astăzi
dispărută a sistemului de
reproducere a documentelor. Odată
aranjat, am căutat să-mi refac
diverse relaţii…
Astfel, în urma recomandării
savantului H B Haas, am fost invitat
în SUA, la Corpus Christi, Texas, în
calitate de consultant la marea firmă
Celanese-Hoechst. Cu ocazia
acestei prime vizite în SUA, am
îndrăgit America şi am decis să fac
formele de rămânere acolo. Pe
atunci însă, cererea trebuia făcută
numai din afara ţării. Cum nu-mi
dădusem examenele finale de
doctorat la Technische Universitat
Wien, m-am întors în Austria.
Deoarece luarea acolo a unei
diplome, pe care am obţinut-o cu
Summa cum Laude, mi-a luat timp,
nu am reuşit să mă întorc în SUA
decât în timpul crizei de petrol din
1973. Rezultatul a fost că
reprezentanţii firmei care mă
solicitaseră să lucrez pentru ei, mau invitat să mai aştept puţin, pentru
că ar fi fost un scandal dacă ar fi
angajat un străin in timp ce dădeau
afară cercetători americani. Ne
având altă soluţie, a trebuit să mă
angajez la prima întreprindere care
m-a plătit mai bine, o firmă care
fabrica produse pentru ortodonţie,
ramură a stomatologiei de care nici
nu auzisem.
Acolo, am fost apreciat şi am

avut repede succese: văzând că se
pot face multe într-o disciplină
relativ nouă, am decis să-mi schimb
cariera. Într-adevăr, ca să realizezi
ceva de natură să devii cunoscut în
chimie este astăzi foarte greu:
dintre românii cu care am avut dea
face i-aş pomeni doar pe C.D.
Neniţescu, A. T. Balaban şi E.
Ruckenstein (Medalia Naţională
pentru Ştiinţe a SUA). Fiind mai
practic, mi-am folosit cunoştinţele şi
modul de a gândi într-un domeniu
care deşi era diferit ca scop, folosea
în bună parte aceleaşi mijloace. La
sfârşit de viaţă, mă felicit de alegere
şi, bazat pe experienţa mea,
sfătuiesc tinerii să aibă curajul să se
avânte pe poteci necunoscute chiar
dacă le apar nesigure.
ND: Nu ai explicat totuşi cum
de ai putut să-ţi faci cel de-al
doilea doctorat la Viena, la o
universitate despre care se ştie
că la data aceea avusese deja 18
laureaţi ai Premiului Nobel ca
profesori sau foşti studenţi.
Pretenţiile lor trebuiau să fie pe
măsură....
CGM: De îndată ce m-am pus
pe picioare financiar, am cerut o
audienţă la profesorul din
specialitatea tehnologiilor chimice
de la universitatea care se numeşte
astăzi Techniche Universität Wien.
Înţelegând că vreau să-mi dau
doctoratul la el (pentru cel luat în
ţară nu mi s-a mai dat diploma,
deoarece chipurile… nu s-a găsit
hârtie corespunzătoare), onorabilul
profesor Pasche s-a adresat
asistentului său şoptind: ‘Eine
andere Osten’ (încă unul din
Răsărit). Descumpănit, am avut
norocul să văd pe biroul lui o carte
nouă de Friedrich Asinger privind
chimizarea hidrocarburilor. Mi-am
luat inima în dinţi, şi deşi nu mai
văzusem cartea, am îndrăznit să-i
spun că autorul mă citează. (Întradevăr, profesorul Asinger mă
consultase înainte în probleme
legate de nitrarea hidrocarburilor).
Intrigat, profesorul mi-a înmânat
cartea, iar eu i-am arătat cu bucurie
pasaje întregi citate după mine.
Atitudinea profesorului s-a
schimbat deîndată: mi-a răsfoit cu
atenţie volumul cu teza de doctorat
din ţară, ca apoi să-mi arate că faţă
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nu cred că în familie, sau bona cu
care ai crescut vorbeau dialectul
şvab.
CGM: Este vorba de perioada
de închisoare Cum anchetatorul de
la Securitate mi-a arătat că voi sta la
ei “până îmi vor putrezi oasele”, am
căutat să-mi folosesc timpul
(“condamnarea administrativă” era
de fapt de 24 luni, aşa cum se arată
în “Biletul de eliberare” pe care, aşa
cum ştii, îl afişez cu mândrie). Aici
voi face o paranteză şi îţi voi
răspunde la o întrebare anterioară,
redând un moment ilustrativ din
detenţie. Mi-am propus să învăţ
limbi străine: căutam astfel de
vorbitori încă de pe la Ghencea,
lagăr de triere de lângă Bucureşti,
ocazie cu care l-am cunoscut în
ianuarie 1952 pe Nicolae Batzaria,
cel care îmi luminase copilăria cu
poveştile sale. Fost senator şi
ministru în Imperiul Otoman, ‘Moş
Nae’, creatorul lui Haplea, era un
om de o cultură deosebită. Bolnav
de stomac, mi-a murit, aş zice, în
braţe, eu îngrijindu-l după putinţă...
La Canal (Capul Midia,
cunoscut ca “lagăr de
exterminare”), am găsit deîndată
vorbitori de germană: ambasadorul
României în Germania din 1937-40,
profesorul şi germanistul Virgil
Tempeanu şi mulţi alţii. Binevoitori
la început, mai toţi mi-au arătat puţin
după aceea diferenţa între a
conversa în germană şi de a învăţa
pe cineva această limbă. Ca să-mi
ajung cu toate acestea scopul, a
trebuit să-mi plătesc lecţiile cu
pâine, singura monedă din
închisoare. După ce am slăbit şi
pierdut din putere, am fost forţat să
caut o cale mai bună, aceea de a
folosi şvabii care fuseseră alungaţi
de pe proprietăţile lor din jurul
Timişoarei. Aceştia, apăsaţi după
război de originea şi afinitatea lor
germană, s-au simţit bine când un
tânăr student român şi-a arătat
interes pentru cultura lor. Zi de zi,
după o muncă istovitoare, le căutăm
compania şi le foloseam ‘secretul’:
vorbeam fără să-mi pun deloc
probleme de gramatică, punând
toate substantivele la nominativ şi
verbele la infinitiv. Turuiam, şi spre
mulţumirea lor, cu încetul îmi
îmbunătăţeam germana. Conştienţi

însă că mă învăţau un dialect, îmi
atrăgeau ades atenţia că în ‘Hoch
Deutsch’ se spune altfel, dar la
nivelul la care eram atunci, nu-mi
păsa...
ND : Revenind la Viena, cum
de ai optat pentru SUA când aveai
rude atât în Franţa cât şi în
Germania?
CGM: Tot jocul întâmplării:
fiind cunoscător al industriei
compuşilor cu azot, am citit că firma
de inginerie ‘Chemical Construction
Corporation’, pe scurt Chemico, din
New York, a fost dată în judecată de
firma olandeză ‘Stamicarbon’
pentru încălcarea unui brevet de
obţinere a ureei, îngrăşământ şi
intermediar chimic important (a se
vedea pe Internet Stamicarbon v.
Escambia Chemical Corporation,
branşă a lui Chemico). Pentru a
limita coroziunea oţelului inoxidabil,
Stamicarbon introducea în reactor
oxigen în scopul de a regenera
continuu stratul protector de oxid de
crom care altfel s-ar fi consumat.
Fiind la curent cu realizările din
domeniu ale lui ‘I G Farben
Industrie’, firmă acuzată drept
complice a lui Hitler şi condamnată
de Aliaţi la dezmembrare şi
despăgubiri, mi-am zis că nu se
putea ca germanii, care inventaseră
acest oţel, să nu-l fi aplicat in
procedeul respectiv înaintea
olandezilor. (Este interesant de
notat că se crede că Aliaţii au
obţinut, prin nesocotirea patentelor
şi însuşirea tehnologiei acestei ţări,
avantaje financiare depăşind
valoarea consumabilelor cheltuite
de ei in cel de al II-lea Război
Mondial).
Din Viena, am scris
americanilor că pot dovedi că
patentul Stamicarbon este lipsit de
noutate. Pentru aceasta însă, solicit
a suta parte din suma datorată
fi rme i o l a n d e ze , p re cu m şi
cheltuielile legate de cercetările pe
care urma să le întreprind timp de o
lună în Germania de Vest. Firma a
acceptat, şi am început deîndată
cercetarea brevetelor germane
precum şi a rapoartelor tehnice
către armata de ocupaţie aliată
(FIAT, BIOS şi CIOS) care se
găseau la Munchen, Frankfurt/M şi
Ludwigshafen.
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de aceasta, în Vest temele sunt mai
restrânse dar mai adâncite. Mi-a
propus apoi un subiect diferit, dar în
acelaşi domeniu şi folosind aceleaşi
mijloace, fiind de fapt bazat pe
aceiaşi invenţie a mea care era
aplicată industrial la Combinatul
Chimic din Craiova şi brevetata în
mai multe ţări cu industrie chimică
avansată.
ND: Înţeleg că la Viena i-ai
cunoscut pe cancelarul Austriei
Bruno Kreisky, pe cel care
ulterior a devenit Secretar
General al ONU, Kurt Waldheim,
şi ai stat la masă cu Elisabeth
Taylor, Richard Burton şi cu
Topol, interpretul principal din
“Fiedler on the Roof,” şi alţii.
Cum s-a întâmplat?
CGM: D-na Dr. Kyrle, care
fusese captivată de povestea de
dragoste pentru care intervenise,
făcea parte din spuma societăţii
vieneze care pe atunci se comporta,
cel puţin întru cultură, ca şi cum încă
ar mai fi fost capitala uriaşului
imperiu Austro-Ungar.
Prezentându-mă acceptabil,
arătând interes pentru viaţa intens
culturală a oraşului, şi vorbind o
germană şvăbească nostimă dar
arătând că pe linia mamei mă trag
din familia nobiliară Von Wilpert,
descendentă a Cavalerilor Teutoni,
i-am devenit chiar simpatic, desigur
până în momentul în care m-am
separat de Marinka. (Acesteia
începuse să-i convină situaţia de
căsătoriţi, nesocotind astfel
înţelegerea pe care o făcuserăm la
Bucureşti).
Ca invitaţi ai d-nei Kyrle, am
participat la mai multe evenimente
sociale, printre care şi Balul Operei
din 1970 la care am stat la aceiaşi
masă cu cei citaţi mai sus, desigur
respectând la început poziţia
scaunului. În timpul petrecerii însă
lumea s-a relaxat, iar eu nefiind
băutor mi-am păstrat firea şi mi-am
putut alege interlocutorii preferaţi.
Dintre aceştia, preşedintele
Indoneziei, Suharto, m-a invitat la el
în ţară, cu toate cheltuielile plătite,
ca să refer asupra industriei
petrochimice Indoneziene în curs
de dezvoltate
ND: De unde şi până unde
vorbeai o germană şvăbească:
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După circa două săptămâni,
aflat la Oficiul de Brevete din primul
oraş, am constatat că un individ cu o
mutră deloc intelectuală urmăreşte
ce brevete citesc, şi că-l revăd pe
lângă pensiunea unde locuiam.
Bănuind că sunt urmărit de
Securitatea română pentru că aş fi
dat informaţii despre industria
chimică din ţară, pe atunci în plin
progres, mi-am strâns lucrurile şi
am plecat din oraş. Când spre
uimirea mea, l-am revăzut în acelaşi
vagon, am sărit din tren înainte ca
acesta să se oprească la Koblenz.
De atunci nu l-am revăzut: în
schimb, legat de această
întâmplare, am avut o surpriză la
New York câteva luni mai târziu.
Ajuns la ’Chemico’, am pretins
suma ce mi se cuvenea: trimisesem
doar din timp documentaţia pe care
o găsisem, aceasta atestând clar
ceea ce prezumasem. Faţă de ceea
ce trimisesem, unde se afla doar
textul pe care îl declarasem anterior
depunerii brevetului Van Waes al
firmei Stamicarbon, de data
aceasta veneam cu date şi
referinţe. Înainte de a începe
discuţia, am arătat că era aproape
să nu mai pot veni, descriind ce mi
se întâmplase la Munchen. Vizibil
şocat, Mr. Gundeck, cel prin care
ţinusem legătura, mi-a cerut să
repet povestea şi în faţa unui
salariat pe care l-a chemat la
şedinţă. Din mustrarea făcută
acestuia, precum că “justificarea
cererii de amânare nu necesita să
fie adusă la cunoştinţa părţii
adverse”, am înţeles ce se
întâmplase. Ca să obţină o
amânare, Chemico arătase că are
la Munchen un specialist care
strânge documente care dovedesc
lipsa de noutate a brevetului
Stamicarbon. Cu alte cuvinte, nu
fusesem urmărit de Securitate, ci
foarte probabil de un agent al firmei
olandeze care urma să mă
”neutralizeze”.
Din păcate, informaţiile aduse
de mine au fost târzii, adică după ce
s-a hotărât ca procesul să nu se mai
rejudece, părţile ajungând la un
compromis (vezi Stamicarbon v.
Escambia mai sus): “There is some
evidence, though not entirely
satisfactory, that oxygen had been

used to retard corrosion of stainless
steel urea manufacture before 1945
by others than van Waes, but the
bulk of the evidence tend to show
that the use of oxygen in this context
came as a surprise to those people
skilled in the art…” Ne mai având
nevoie de informaţiile mele, mi s-a
plătit o sumă mult mai mică, dar bine
venită pentru un proaspăt imigrant.
După luarea diplomei de
doctor de la Viena şi obţinerii
rezidenţei în SUA, am încercat să
mă angajez, lângă New York, la
marea firma Combustion
Engineering. Am ratat ocazia, dar
m-am ales cu o învăţătura
importantă. Şeful cercetărilor îmi
declarase că are mare nevoie de
mine, dar că se află în proaste relaţii
cu vicepreşedintele companiei care
lua decizia finală. Întorcându-mă de
la ultimul, şeful cercetărilor, care
aştepta impacientat rezultatul, m-a
întrebat cum s-a desfăşurat
întâlnirea. După ce am arătat că nu
mi se pusese nicio întrebare
tehnică, m-a întrebat despre ce
altceva am mai discutat. Când i-am
arătat că fusesem întrebat ce
salariu doresc şi am răspuns că miar place atât de mult să lucrez la ei
încât le cer $1000 pe lună, a rămas
uimit: cum am putut eu să cer, autor
de cărţi, articole şi brevete în SUA,
salariul tehnicienilor cu care urmam
să lucrez : ‘Ai pierdut postul: dacă tu
nu eşti capabil să-ţi apreciezi singur
valoarea, cine altul crezi că va fi
îndemnat să o facă?’ Aşa a şi fost.
ND: Claudiu, cum te-au
primit şi cum s-au comportat
americanii faţă de tine şi faţă de
realizările tale în comparaţie cu
Europenii. Ai constatat vreo
diferenţă?
CGM: Americanii au avut de la
început încredere în mine. Aşa cum
am arătat, pentru profesorul meu de
la Viena eram încă un ‘nou venit din
Est’, iar pentru firmele europene la
care am vrut să mă angajez,
curriculum-ul vitae bogat pe care îl
aveam nu era luat în serios, eu
venind dintr-o ţară comunistă. Este
adevărat că nici în SUA nu mi s-a
acordat dintr-o dată prea multă
atenţie pentru titluri şi studii. În
interviuri, de exemplu, accentul se
punea doar pe lucrările publicate şi

pe întrebări directe. Unul dintre cei
care m-au intervievat mi-a declarat
mai târziu că diploma din România a
fost considerată la fel ca şi cum ar fi
fost eliberată de Bangladesh. De
altfel, modul pragmatic american
poate fi evidenţiat din una din
instrucţiunile pe care le-am primit
atunci când, la rândul meu, i-am
intervievat pe alţii când, mai târziu,
când lucram pentru Centrul de
Cercetări al firmei ‘Conalco’ din St.
Louis. Instrucţiunile sunau astfel: «
Dacă un candidat îţi relatează în
amănunt ce a făcut la întreprinderea
precedentă, nu-l angaja pentru că
mâine va face acelaşi lucru,
dezvăluind secretele noastre. Dacă
la întreprinderea precedentă a
lucrat mai puţin de doi ani, iarăşi nu-l
angaja, pentru că e ”volatil” şi sare
din post în post. Iar dacă a lucrat mai
mult de trei ani în aceiaşi poziţie, iar
nu-l angaja: are tendinţa să se
plafoneze... »
Se spune că, spre deosebire
de european, americanul îţi acordă
de la început sută la sută încredere,
din care după aceea, prin
comportare şi realizări, nu ai decât
şansele, fie de a păstra această
încredere, fie să tot scazi din ea.
Europeanul, in schimb, nu îţi acordă
deloc încredere la început : în timp,
aceasta poate să crească, dacă
este cazul. O mare diferenţă de
atitudine între America şi Europa!

BIOMATERIAL,
PROFESIONALISM
ŞI SUCCES
ND: Claudiu, când şi în ce
împrejurări ai ajuns la ideia
reciclării brackeţilor ortodontici,
îmbinând astfel cu succes
preocupările ştiinţifice cu
interesele materiale.
CGM: La revenirea mea în
SUA, de data aceasta ca rezident,
am căutat un servici unde aş putea
sta atât la cald cât şi la ocean.
Promisiunile de posturi care mi se
făcuseră înainte erau la pământ
pentru că picasem tocmai în timpul
crizei de petrol din 1973. (De la
americani au luat românii metoda
ca la staţiile de distribuit benzină,
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văzând câte se pot face ca business
in acest nou domeniu în America,
am decis să abandonez chimia
propriu zisă, folosindu-i însă
metodele în domenii mai lucrativ.
Răsfoiesc din când în când, fără nici
urma de regret, un număr din
Bulletin of Molecular Medicine (ClujNapoca) din 2005, dedicat
realizărilor mele din chimie
(http://matasa.net/bulleting
2005.pdf) şi-mi pun întrebarea
dacă, rămas în ţară şi continuândumi această activitate, aş fi fost
astăzi îngrijorat de perspectiva
reducerii pensiei...
Deci, ideea pe care am avut-o
a fost reciclarea brackeţilor
ortodontici, nişte butoni făcuţi din
oţel inoxidabil care se lipesc pe
dinţi. Prin crăpătura acestora se
introduce un arc de sârmă care,
ancorat de măsele şi tras treptat,
aduce dinţii în poziţia dorită.
Observând că aceşti brackeţi,
adevărate capodopere de
miniaturizare făcute dintr-un aliaj
superior, erau aruncaţi după
terminarea tratamentului, mi-am
propus să încerc să-i refolosesc.
Ceea ce ne doream era promiţător,
dar în 1975 nu era încă momentul.
După cinci ani de aşteptare
Jenny a primit aprobarea să iasă din
ţară ca cetăţean român stabilit în
străinătate. O aşteptam pregătit atât
cu bani ca să cumpăr prima noastră
casă cât şi cu idei cu care ulterior
ne-am câştigat independenţa.
Puţine zile după sosirea ei ne-am
căsătorit în cadrul unui congres la
Las Vegas. Bine instruiţi şi asistaţi
de prieteni ca d-na Sonia Rossetti şi
Dan Păuna, ne-am cumpărat o
proprietate cu trei case înconjurate
de o grădină de vis, într-o zonă
modestă dar sigură. Am trecut la
zugrăvit, schimbat carpete, etc.,
pregătind două case pentru
închiriat. Cam pe când proprietatea
a început să-şi plătească singură
mortgage-ul şi Jenny a obţinut o
slujbă la un laborator, firma la care
lucram a decis să nu mai continue
cercetările de chimie concentrânduse asupra fabricării brackeţilor.
Cum domeniul nu mai
coincidea cu planurile mele de viitor,
mi-am concentrat toate eforturile
către crearea întreprinderii noastre.

Primul pas, la începutul lui 1976, a
fost înregistrarea în Hollywood,
California, a unei firme cu profil
neobişnuit până atunci, cu numele
Ortho-Cycle. Iată-ne învăţând “how
to run ...or ruin a business”,
folosindu-ne de inventivitate în loc
de fonduri. Lucrând în laboratorul
ad hoc, improvizat în garaj, am pus
la punct detaliile procedeului. De
real folos ne-a fost experienţa de
cercetători din România unde
inventivitatea era pusă la grea
încercare, multe din laboratoarele
de acolo fiind ca pe vremea lui
Berzelius...
Greu ne-a fost şi să ne facem
baza de clienţi: ca să învingem
repulsia stârnită de reciclare, am
oferit la început serviciul gratis.
Aceasta ne-a adus câteva zeci de
contacte cu doctori care plăteau
doar dacă erau mulţumiţi. Avândumi spatele pe jumătate asigurat, am
trecut Rubiconul şi mi-am dat
demisia de la Unitek. Mi-era frică să
fiu aproape de cei la care lucrasem:
eram sub ochii lor şi, deşi nu făceam
ceea ce făceau ei, învăţasem de la
ei. Fiind legat prin ”Confidentiality
Agreement” de Unitek, devenită
între timp parte din uriaşul trust 3M,
puteam să fiu aspru pedepsit.
Demisia era justificată in parte
şi de o invitaţie de a lucra la Centrul
de Cercetări al firmei Consolidated
Aluminum Corporation (Conalco)
din St. Louis, MO, unde urma să
cercetez tocmai ce mă interesa,
adeziunea metalelor. Departe de a-l
abandona, am mutat“laboratorul
Ortho-Cycle” din garajul din
California în subsolul casei din St.
Louis, ceea ce ne-a permis să ne
îmbunătăţim activitatea ajutaţi fiind
şi de faptul ca Jenny s-a angajat, cu
salariu mic, într-un laborator al cărui
patron i-a permis în schimb să
folosească aparatura de testare a
metalelor. Treptat am adâncit şi am
pus la punct procedeul pe care în
principiu îl folosim şi astăzi: saltul
semnificativ pe care l-am făcut în
acea perioadă a fost sortarea
brackeţilor şi dezvoltarea
mijloacelor de verificare a calităţii
lor.
La Centrul de Cercetări al
firmei Conalco, primul proiect de
cercetare pe care l-am primit au fost
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aceasta să fie vândută în zilele cu
soţ automobilelor cu număr par, iar
în celelalte zile, celor cu număr
impar). În consecinţă, m-am dus în
California unde, la prima mea vizită
în SUA, întâlnisem câţiva români
prietenoşi. Pentru scurtă vreme mam bucurat de ospitalitatea şi
căldura familiei Brezean. Oameni
fără pretenţii care mi-au oferit
cămăruţa din lemn unde cu câţiva
ani înainte locuise poetul Aron
Cotruş. Folosind bicicleta şi
mijloace de transport în comun
(oribile în uriaşul Los Angeles ) am
reuşit să găsesc o primă slujbă la
firma Lee Pharmaceuticals. Mi-am
luat deîndată maşină (uzată,
bineînţeles) şi m-am mutat aproape
de firmă. Noua mea funcţie a fost
însă de scurtă durată: cerând
mereu informaţii, firma a crezut
că,venind din România, vreau să
fac spionaj industrial: afirmaţia a
fost sprijinită şi de şeful meu căruia i
se făcuse frică că vreau să-i iau
locul.
Am demisionat şi m-am
angajat la compania Unitek din
Monrovia, unul dintre cele 144
oraşe care formau Greater Los
Angeles. Aceasta mi-a oferit un
salariu acceptabil după ce am arătat
că în ţară făceam proteze dentare
pornind de la... ochelarii de soare.
Făcuţi din plexiglass, polimetacrilat
de metil, acesta putea fi
depolimerizat, dând un amestec din
care se poate izola monomerul, un
lichid ca apa. Prin repolimerizarea
acestuia în emulsie obţineam un
praf care, în contact cu lichidul,
dădea un polimer solid pe care-l
folosesc şi astăzi stomatologii.
Descrierea amănunţită a treptelor
necesare, anormale pentru ei, i-a
determinat pe viitorii colegi ca să mă
aprecieze pentru ce am realizat in
condiţii grele,
La Unitek am devenit
responsabil cu dezvoltarea
adezivilor pentru lipirea bracketilor
direct pe dinte, procedeu aflat în
faşă pe atunci. După ce am creat
‘Bond-Eze,’ primul sistem de acrilaţi
pastă-pastă, mi-am dat seamă că în
SUA un salariat nu poate ajunge
decât un şef de departament
oarecare, şi că viitorul ar trebui sămi fie libera antrepriză. Totodată,
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adezivii pentru încleiat ... avioane:
proiectul trebuia sa fie ţinut secret,
de frică să nu se sperie publicul care
avea încredere doar în nituirea
aluminiului. Pentru succesul avut cu
o barcă astfel îmbinată, dar făcută
din compozitul aluminiu-polietilenă
Alucobond (care a depăşit pe un lac
un automobil de pe o şosea
alăturată mergând cu 55 mile pe
oră), am primit mai târziu drept
cadou şi premiu barca. Aceasta
fusese necesară doar pentru
demonstraţie, deşi cercetarea şi
materialele au costat prin 1977 circa
$30.000.
Activitatea secundară
cu“Ortho-Cycle”de la St. Louis mi-a
prins bine pentru că întâmplarea a
făcut ca Centrul de Cercetări
Ştiinţifice la care lucram să
trebuiască sa fie mutat în Elveţia,
unde nu doream să mă duc deşi
fusesem apreciat. Într-adevăr, cu
ocazia prezentării unei lucrări la
Zurich, la centrala concernului de
care ţineau cercetările din St. Louis,
mi s-a propus să lucrez la Centrul de
Cercetări dela Shaffhausen. După
consultări, am aflat cu acea ocazie
că nu poţi să-ţi cumperi acolo
proprietăţi imobiliare decât după ce
ai cetăţenia elveţiană (adică zece
ani după dobândirea rezidenţei
permanente). Rămas în SUA fără
serviciu, mi-am căutat din nou unul
lângă ocean şi la cald şi l-am găsit
după un timp la New Orleans,
Louisiana, unde m-am mutat in
septembrie 1979.
Conceptul Ortho-Cycle se
demonstrase viabil, dar ca să
devină cu adevărat o întreprindere
trebuia să avem şi salariaţi instruiţi
corespunzător. Cum deciseserăm
să nu facem datorii şi să-l finanţăm
noi înşine, a trebuit să continui să
lucrez pentru alţii. Ca atare Jenny a
rămas la St. Louis continuând să
primească ordinele şi să se ocupe
de evidenţa lor, de facturare,
colectarea banilor, taxe, etc., şi mai
târziu de computerizarea întregului
sistem. Pentru un timp, prima fază,
îndepărtarea adezivului, se făcea la
St. Louis, ordinele fiind apoi trimise
săptămânal la New Orleans pentru
treptele următoare care erau din ce
în ce mai laborioase.
La plecarea la New Orleans,

Jenny şi cu mine ne-am separat, din
fericire fără ură, constatând ca din
relaţia noastră a rămas o prietenie
pe viaţă şi o completare pe plan
profesional care a făcut să putem
funcţiona ca parteneri egali la
Ortho-Cycle, fiecare dintre noi
dedicându-şi fără reţinere timpul,
priceperea şi energia.
ND: Cum a fost începutul?
Cum ai luat legătura cu
stomatologii americani şi din alte
ţări? Cum ai evoluat pe plan
financiar în acele luni (sau ani) de
început care nu puteau să fie
uşoare?
CGM: Pusesem la punct
procedeul la Los Angeles şi la St.
Louis, dar aceasta nu era suficient:
trebuia de asemenea să-mi formez
muncitori calificaţi şi de încredere.
Aceasta am făcut-o mai târziu,
profitând de mâna de lucru ieftină
pe care mi-o ofereau in New
Orleans vietnamezii proaspăt
refugiaţi în SUA. Începută în 1976 în
California (Hollywood) şi continuată
în Missouri (St. Louis), activitatea
de reciclare a aparatelor
ortodontice a reuşit să atingă abia în
New Orleans un nivel financiar
suficient ca să ne permită să
organizăm Ortho-Cycle ca o
întreprindere obişnuită cu salariaţi
din vecinătate. După obţinerea
aprobărilor necesare, ne-am
instalat firma lângă casa în care
locuiam, într-o încăpere in care
aveam un număr de 20 de
vietnameze care lucrau comod în
jurul unor mese joase. (Astăzi,
producţia este mult mai mare, dar
numărul de salariaţi a rămas cam
acelaşi).
Pentru o vreme am lucrat în
paralel şi pentru Imperial Coatings,
o firmă care se ocupa cu învelişuri
(coatings), o extindere a vopselelor.
Acolo am pus la punct o peliculă
care permitea îndepărtarea
izotopilor radioactivi răspândiţi în
urma scurgerilor accidentale: s-a
aplicat sub direcţia mea la
catastrofa de la Three Miles Island,
PA. O altă activitate deosebită a fost
aceea de acoperire cu un gen de
teflon a chilei unor vase militare
aflate la Pascagula, MS. (În urma
depunerilor de crustacee, după un
timp viteza maximă a acestora

scădea în medie cu 20%, în timp ce
consumul de energie creştea cu
acelaşi procentaj). Procedeul era
scump, dar când este vorba de
siguranţă, aceasta prevala. Alt
domeniu au fost filmele care
detectau radiaţii: pigmenţii din
acestea permiteau ca în încăperile
contaminate astfel vopsite să se
observe, la întuneric, prezenţa
izotopilor drept puncte luminoase.
Un singur grăunte de radio-izotop
neindepărtat putea pricinui moartea
înceată a mai multor persoane...
Când am constatat că venitul
obţinut prin reciclarea aparatelor
ortodontice devenise suficient, am
decis să ne ocupăm exclusiv de
această întreprindere, eu
rămânând in New Orleans iar Jenny
în St. Louis, oraş deja cunoscut
clien ilor ca fiind headquarterul lui
Ortho-Cycle (şi unde de fapt, pe
lângă recepţia ordinelor, se
desfăşura întreaga activitate
administrativă a companiei). Până
în 1981, Jenny a continuat să fie
salariată la alţii doar pentru că
laboratorul respectiv ii permitea să
folosească aparatura modernă
necesară pentru cercetările
noastre. În acelaşi sens, deşi
tocmai absolvise cursurile lui
Delgado Community College, Netty
s-a dedicat exclusiv companiei
noastre în loc să-şi ia un post în
învăţământ.
Devenind independenţi,
puteam acum să ne permitem să
schimbăm zona în care ne
stabilisem. New Orleans, cu
celebrul său Vieux Carre, sau
French Quarter (Cartierul Francez),
oferă o climă neobişnuit de caldă şi
umedă (în delta fluviului
Mississsippi, înaintea răspândirei
aerului condiţionat, media de vârstă
era de doar 37 ani). În aceste
condiţii, mi-am adus aminte de
Florida pe care o părăsisem în
1970, aproape plângând, pentru a
mă întoarce în Austria...
ND: Şi cum a evoluat ulterior
compania voastră?
CGM: Ca să avem viitor, a
trebuit in primul rând să lupt
împotriva prejudecăţilor. In SUA
este popular aşa zisul “Yuck factor”,
care se exprimă şi prin cuvântul
“Gross”, o repulsie intuitivă faţă de
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toţi fabricanţii, din ce în ce mai mulţi
ortodonţi ne-au încurajat, chiar
dacă nu ne foloseau serviciile.
Un sprijin neaştreptat ne-a
venit însă de la primejdioasă
maladie SIDA. Datorită acesteia,
înţalegerea modului de transmitere
a microorganismelor s-a ridicat în
cazul multora de la perioada
înnegurată de dinainte de Pasteur
la cea avansată de astăzi. Şi cum
ortodontul era nu numai un om de
ştiinţă, ci şi un om care urmăreşte
un venit, au început cererile.
Alarmată, Asociaţia Fabricanţilor
Ortodontici a instigat televiziunea
National Broadcasting of America,
NBC-TV, care ţinea de acelaşi
concern, să“ancheteze” cazul.
Bucuroşi şi siguri pe ce realizasem,
am invitat o echipă de 6 oameni
care a venit în Hollywood pentru o
săptămână cu un aparataj cum nu
mai văzusem vreodată.
Documentarul rezultat intitulat
”What is hidden behind your smile”,
adică “Ce se ascunde în spatele
zâmbetului Dv.”a fost însoţit de
comentarii negative, printre care şi
de obişnuitul “Yuck factor”.
Deşi reportajul tendenţios a
fost dat de mai multe ori pe toate
posturile celei de a doua reţele ca
mărime de TV din SUA, solicitat să
arate poziţia Asociaţiei Americane a
Ortodonţilor, preşedintele acesteia
a afirmat textual că brackeţii
reciclaţi sunt 'Safe and Effective'
adică nevătămători şi eficienţi. A
doua recunoaştere a fost
întâmplătoare şi a avut loc atunci
când, în urma publicării unui articol
al meu în care discutam reciclarea
în American Journal of
Orthodontics, cel mai important
jurnal de specialitate, un mare
fabricant a acuzat editorul într-o
scrisoare oficială că publicându-mi
articolul, acesta a sprijinit făţiş un
'important competitor.'
ND: Claudiu, ştiu că aţi fost
daţi în judecată de fabricanţi.
Cum a evoluat procesul?
CGM: Deranjaţi de succesul
nostru, o companie importantă,
membră al Asociaţiei Fabricanţilor
Ortodontici, a dat în judecată în Los
Angeles firma Ortho-Cycle pentru...
încălcare de brevete. Dacă nu poţi
distruge concurenţa prin metode

violente, încerci justiţia. Chiar dacă
nu ai dreptate, dar ai bani, te judeci
până ce adversarul, mai mic, este
secătuit de costuri fiind desfiinţat
prin atriţie. Din grupul asociaţiei
care ne-a dat în judecată făcea
parte şi colosala firmă 3M pentru
care lucrasem şi ale cărei reclame
le-am văzut până şi pe băncile din
Bucureşti. În contrast, împricinuită
era compania noastră care abia se
înfiripa material. Din fericire pentru
Ortho-Cycle, magistraţii americani
erau obişnuiţi cu această strategie a
companiilor mari...
În cazul nostru, trebuia luptat
cu un precedent nefavorabil (justiţia
britanică, cea care se aplică în SUA,
este departe de Codurile lui
Justinian şi apoi Napoleon care sunt
la baza justiţiei din România).
Precedentul American arăta că o
invenţie rămâne în vigoare şi după
ce obiectul în care s-a concretizat a
fost vândut. Ca atare, nu puteam fi
condamnaţi pentru vânzare, ci
pentru încălcare de brevete, cu alte
cuvinte de furt de proprietate
intelectuală. Dacă însă am fi fost
condamnaţi, se stabilea un
precedent şi mai periculos: dacă tot
ce fusese brevetat era interzis
reciclării, America s-ar fi înecat sub
gunoiul pe care şi l-ar fi produs...
Până să se ajungă însă ca
magistraţii să considere că la mijloc
fusese un 'frivolous suit', cu alte
cuvinte un proces absurd având că
scop atriţia fondurilor noastre, în
1992 a trebuit să plătim avocaţilor
suma de 76 de mii de dolari.
Această confruntare ne-a ajutat
deoarece Curtea din Los Angeles a
cerut ca orice altă confruntare pe
această temă să fie judecată numai
acolo. Ca urmare am fost lăsaţi de
atunci în pace, reciclarea fiind astfel
în mod indirect încurajată. Cum
vestea verdictului s-a răspândit
rapid, aceasta a determinat apariţia
unor competitori: …'Cea mai
sinceră dovadă de flatare este
imitarea.'

(va urma)

Viaţa neobişnuită a unui om de ştiinţă român refugiat în Statele Unite

anumite lucruri. Ceea ce am decis
să întreprind în această ţară apărea
scârbos, dar se putea face fără
concurenţă şi necesita mijloace
reduse. Să iei din cutia de gunoi
ceea ce a avut în gură unul care
putea să fi fost un bolnav contagios,
şi să-l pui apoi în gura unui nou
pacient care a avut încredere în
tine, părea de neconceput atât
ortodontului obişnuit cât şi
pacienţilor. Aceştia neglijau faptul
că la orice restaurant se petrece
continuu acest lucru, şi anume că se
mănâncă cu veselă abia spălată
după ce aceasta a fost folosită de
necunoscuţi (şi care, spre
deosebire de ce făceam noi, nu era
niciodată sterilizată).
Ortodontul este un superdentist (trei ani de facultate în plus)
care câştigă suficient de bine ca să
nu rişte să se compromită. Ca atare
munca de convingere necesară a
fost uriaşă: era primul caz de
reciclare a unui aparat medical
intrusiv, adică purtat în interiorul
corpului. Nu prea conta faptul că
firma Ortho-Cycle steriliza de două
ori aparatele în cauză, odată la
primire şi a doua oară la expediere,
şi că pericolul contaminării
pricinuite de personalul firmei era
deosebit de mic, acesta fiind supus
periodic la vaccinări speciale şi la
dese controale medicale. Ca să
demonstrăm lipsa pericolelor am
trimis prin poştă unei firme de
specialitate, aflată departe, brackeţi
declaraţi de noi drept
decontaminaţi: aceasta ne-a
confirmat constatarea.
Un rol important în dezvoltarea
relaţiilor cu clienţii a jucat
participarea noastră (deveniţi
negustori !) la meetingurile
ortodonţilor atât din SUA cât şi din
Europa şi Asia. La meetingurile
acestora, le-am dat instrumente
măritoare cerându-le să ne arate
vreo diferenţă dintre un bracket nou
şi unul reciclat, ceea ce nu puteau
să o facă. In acelaş răstimp, am
publicat in literatura de specialitate
mai multe articole arătând defectele
găsite de noi în brackeţii noi,
deschizând astfel ochii utilizatorilor.
Inţelegând treptat că poziţia noastră
este unică deoarece ce ne permitea
să studiem brackeţii proveniţi dela
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Din volumul

COPACUL DE ARGINT
VASILE MIC (ROMÂNIA)

de Vasile Mic
Chemarea la mântuire
Şi plantele
Sunt chemate
La mântuire.
Dintre ele,
Unele vor fi aruncate
În infern,
Altele vor creşte
În întuneric.
Pe noi,
Contemporanii
Plantelor
Mulţi ne vor întreba
Unde am ascuns
Lumina.

Alegerea femeilor
Femeile au de ales
Între zei
Şi semenii lor,
Poeţii.
Poeţii pot alege
Între femei
Şi un pahar de vin.
Femeilor
Le e la îndemână
A iubi
Ori a iubi un poet…
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În seara asta
În seara asta
Este
Noaptea
Muzeelor.
În seara asta metroul
Urcă
Pe verticală.
Nu mai coboară.
Rămâne
În istorii.
Un motor
Ce se pune în mişcare înghiţind
Lemne,
Explică privirilor
Viteza luminii,
Teleportările,
Gândirea roboţilor.
Noi nu avem de ce să urcăm
Cu metroul;
Mergem la pas
De la muzeu la muzeu.
Admirăm oceanele
Expuse,
Tot albastrul,
Fiecare planetă…

Dispariţia
din context
Dispariţia
Din context
A domniţelor
S-a dovedit a fi
O pură întâmplare.
După un dans nebun,
Venise furtuna;
Clopotele au bătut a prăpăd,
Apoi fulgerele s-au îndepărtat.
Muzica era
La fel de zgomotoasă…
Domniţele,
Atunci,
S-au şi trezit
Ascunse după razele lunii…
Tocmai plecată să-şi cumpere
Nestemate.
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Peste râuri
de argint
Peste râuri de argint
Am construit poduri
Zburătoare
De argint
Cărări,
Drumuri de argint
Am rânduit
În întreg ţinutul.
De argint
Chiar în mileniul
Acesta,
Am sădit un copac…
El
Va creşte,
Va înflori,
Va face fructe

Printre priviri
şi fulgere

De argint…
Cerul
Le întinse capcane
Zeilor.
Mult vin,
Femei pe ales
Puse au fost
În calea lor…
Pocale şi săbii.
Iar femei
Şi iar pocale…
Intersectându-se
Printre priviri
Şi fulgere.
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Capcana măştii de argint
Nu vom cădea
În capcana
Măştii de argint,
Căci norul de dincolo
Există.
Focul
Se poate
Să ne fi fost furat
Dar e focul nostru
Şi cerul ne aparţine…
Doar zeii,
Pentru puţină vreme,
S-au îndepărtat
De privirile noastre.

Privelişte cu nori
Norii îi despart în două
Cu dosul palmei, cu pumnul închis
Ori cu fulgerul… când plouă,
Nu doar când cerul e întredeschis;
Norii îi îndepărtez ori îi aduc aproape,
Pot chiar să-i iau în mâini, să îi rotesc;
De-aş vrea mi i-aş apropia de pleoape…
Poate într-o zi toţi norii-i duc într-un ţinut regesc.
De vreau, pun norii să danseze
Pe cer ori în grădina mea,
Peste păduri să navigheze…
Scară pot să le dau, ca să ajungă unde-or vrea..
Norii câţi sunt sunt toţi ai mei
De pe cer, de pe deasupra mărilor, de peste tot
Pot să ţi-i dăruiesc, iubito, dacă vrei,
Poate tot cerul ţi-l voi da… când am să pot.
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GHEORGHE NEAGU (ROMÂNIA)

Pepita
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(continure din numarul 13, august 2010)
Cu aripile fâlfâind, porumbelul se îndepărtă de
oraşul ce-l găzduise în zilele acelea, grăbit să ajungă
în cuşca de unde plecase cu ceva timp în urmă.
Soarele îi încălzea aripile. De sus, câmpia se zărea
până la mari depărtări.
Începuse secerişul. În miezul zilei, coborî pe o
tarla unde combinele îşi croiseră primele brazde.
Boabele de grâu risipite prin miriştea înaltă, îi potoliră
foamea.
Un tractorist se apropia hoţeşte să-l prindă. Mai
mult îl simţi, decât îl zări. Zbură speriat. În urma lui,
tractoristul înjura, blestemându-şi neîndemânarea.
Cei câţiva bulgări de pământ aruncaţi cu furie de
tractorist nu-şi atinseră ţinta. Curând, lanul dispăru în
depărtare.
Zborul îi era uşor. Cu forţe întremate, porumbelul
se îndepărta cu iuţeală de locul neprimitor. Trecu pe
deasupra satelor fără a se opri. Îşi potoli setea în unda
unui pârâu. Noaptea nu-şi conteni zborul până târziu.
Se odihni pe creanga unui pom de la marginea
drumului ce ducea spre locuri neştiute.
Razele dimineţii îl îndemnară la drum. Zbură la fel
de uşor pe deasupra satelor şi câmpiilor, până când
ajunse deasupra unui oraş mare.
Fumul uzinelor, praful oraşului, urca în văzduh
fără contenire. Porumbelul vru să înconjoare
mulţimea de clădiri, dar oboseala şi foamea îl hotărâră
să pătrundă deasupra oraşului. Curând se dovedi că
se înşelase. Nicăieri nu se zărea ceva de mâncare.
Zări un stol de porumbei, fâlfâindu-şi aripile pe
deasupra unei clădiri înalte. Se alătură, încredinţat că
va găsi ceva. Coborâră pe terasa unui bloc înalt. În
cuşca porumbeilor nu era nimic cu care ar fi putut să-şi
potolească foamea. Ferită parcă din calea lor, într-un
colţ al terasei, erau o farfurie cu apă şi câteva boabe
de grâu amestecate cu firimituri de pâine.
Neîncrezător mai întâi, porumbelul se apropie de
colţul acela. Ciuguli din firimituri, apoi când se
îndreptă spre castronul cu apă, atinse un fir pe care
nu-l observase. Ceva ca o plasă deasă coborî
deasupra, închizându-l. Se zbătu, se învârti zadarnic,
căutând un loc pe unde să-şi ia zborul. Nu găsi nimic.

Resemnat, se apucă să ciugulească din nou boabele
şi pâinea rămasă. Bău apoi apă pe săturate. Îşi
strânse picioarele sub el, adormind neliniştit.
Ceilalţi porumbei zburară încă o vreme, după care se
liniştiră şi ei. Noaptea coborî înstelată peste clădirea
înaltă şi peste oraşul ale cărui zgomote se auzeau
până departe.
***
Tot vecinii fură aceia care telefonaseră la spital
după salvare. Când sanitarii se apropiară cu targa,
Pepita îi opri lătrând furioasă. Nici vorba bună, nici
ameninţările nu reuşiră s-o potolească. Numai
geamătul scos de bătrânul Constantinidis, o făcu să
se oprească şi să permită să-l ia în salvare. Pepita ar fi
vrut să ajungă la căpătâiul bolnavului.
Ar fi vrut să se hârjonească, să-i sară în faţă.
Nu mai era cu putinţă. Resemnată, şedea şi
scheuna încetişor pe covoraşul din spatele intrării în
curte. Dacă ar fi găsit puteri, nu s-ar fi oprit din
urmărirea salvării ce-l luase pe Constantinidis.
Neputinţa nu şi-o ierta. Se sculă într-un târziu şi se
îndreptă prin întunericul nopţii spre cimitirul unde
fusese îngropată „cucoana”.
Simţea că numai din cauza ei se întâmplase totul
aşa cum simţise cu multă vreme înainte durerea
bătrânului Constantinidis în faţa neputinţei de-ai potoli
chefurile şi gesturile nesăbuite. Aşa cum simţise de
multă vreme că lucrurile nu erau pe placul vecinilor şi
nici a celor care se uitau într-un anume fel după
„cucoană” pe stradă sau atunci când mergeau la
plimbare. La început acceptase s-o însoţească prin
toate locurile pe unde se ducea „cucoana”, dar după
ce văzu ce văzu, începu să fugă către casă, lătrând
furioasă pe aleea pustie. Bătrânul Constantinidis îi
deschidea uşa, o lua în braţe şi ofta, mângâind-o.
Mâinile lui erau ca o curgere liniştită şi dureroasă,
unduindu-se pe spinarea sârmoasă.
O înţelegea şi încerca tot el s-o potolească. Între
ei se stabilise un fel de simbioză a neputinţei. Odată,
simţise picurând în blana ei, lacrimi fierbinţi ca
răcoarea stelelor curate. Se înfiorase ca un geam
îngheţat sub geruri năprasnice. Apoi, se desfăcuse ca
un arc vrând să sfâşie vălul durerii coborât fără de voie
în casa tăcută ca un ştergar pufos.
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Numai îmbolnăvirea ei, îi aduse Pepitei liniştea. Se
bucurase de scăderea bruscă a poftei de plimbare. Furiile
ei, slăbirea continuă, transpiraţiile abundente, o făcură pe
căţeluşă să se simtă din nou acasă ca pe ceva dorit,
căutat. Bătrânul Constantinidis alerga, însoţit adesea de
cockerul neastâmpărat, pe la toţi medicii cunoscuţi şi
necunoscuţi. Toate tratamentele prescrise se dovediră
neputincioase. Se părea că organismul refuza să lupte,
refuza să trăiască.
În mintea lui, neputinţa organismului de a se lupta,
luase proporţii catastrofice.
I se părea că-i de vină. Adeseori se dojenea singur.
Vocea îi răsuna ca un geamăt prelins pe pereţii reci
din holul tăcut, până când se strângea în trupul îmbătrânit,
ca mercurul într-un termometru rece. Viaţa se scurgea în
casă cu paşi leneşi, făcându-le trupul tot mai străin, mai
aproape de pământul din care s-au hrănit atâta vreme.
Apoi deznodământul şi neputinţa de a înfrunzi.
***
Porumbelul simţi dimineaţa strecurându-i-se în
trupu-i cuprins de spaime.
Fiecare clipă furată soarelui din cuşca nemiloasă era
pentru el o nouă speranţă de viaţă. Târziu, când soarele
se căţărase în culmea bolţii cereşti, se auziră paşi.
Zgomotul lor buretos, înfundat, trezea spaime
neînţelese în trupul însetat de zborul întoarcerii.
Paşii se opriră. Aparţineau unui bărbat tânăr, în blugi.
Privi porumbelul câteva clipe, săltă acoperişul
capcanei, introduse mâna prin deschizătură şi-şi apropie
degetele răsfirate de trupul tremurând al păsării. O apucă
uşor, îi strânse aripile, după care îl scoase cu grijă din
capcana nedorită. O ridică la înălţimea ochilor şi-o privi cu
atenţie. Zărind inelul, îl citi, apoi oftând îl slobozi spre
înălţimi.
Porumbelul se clătină o clipă ca o frunză fără vânt,
după care se îndepărtă în fâlfâitul aripilor spre marginea
oraşului. De acolo, porumbelul se orientă asupra direcţiei
spre care trebuia să se îndrepte.
Oraşul arăta la fel ca atunci când nu se întâmpla
nimic. Fumul se ridica liniştit, iar zgomotul aşternea o
imperturbabilă mantie peste toate. De sus, porumbelul nu
mai distingea străzile, maşinile, casele. În curând avea să
distingă doar tarlalele satelor ce aveau să-i iasă în
întâmpinare. Înserarea îl surprinse deasupra lor.
Văzduhul îi părea vâscos, iar înaintarea îi devenise tot
mai grea.
Avea nevoie de odihna trupului obosit de-atâta cale,
dar nu-şi conteni zborul toată noaptea. Dimineaţa un nou
oraş se ivi în depărtare. Mai fusese în oraşul acesta. Era
aproape de casa lor.
Recunoscu gara oraşului, parcul şi casele
învecinate. Plană uşor deasupra unui loc pe care nu-l mai
văzuse. Sute de cruci înşirate de-a lungul unor alei,
răsăreau pe deasupra unor straturi de flori îngrijite cu
dragoste. Din loc în loc, umbra unor copaci stropea
coloritul florilor şi albeaţa crucilor.
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Din când în când se ridicau spre înălţimi miresme
îmbietoare, nemaiîntâlnite, semnul arderii unor resturi de
tămâie în căţuile de tablă aşezate lângă crucile smerite.
Deodată, porumbelul zări ceva straniu.
Deasupra unui mormânt, o căţeluşă mică scurma
pământul afânat. Curios, porumbelul se apropie în zbor şi
se aşeză pe creanga celui mai apropiat copac. Privea la
strădania căţeluşei de a săpa ceea ce oamenii
îngropaseră de puţină vreme.
Nici nu observă cum din înălţimi un uliu se repezi ca o
săgeată deasupra sa. Îi simţi doar ghearele puternice
înfigându-se în spinarea nepregătită de apărare.
Îşi desfăcu aripile sub înfrigurarea morţii, zvâcnind
din toată puterea trupului istovit de drum. Simţea, cum
ghearele nevăzute-i pătrund tot mai adânc în trup,
sugrumându-i orice speranţă de salvare.
De jos, Pepita surprinsă ea însăşi de atacul păsării,
se porni pe un lătrat spăimos, prelung, lugubru.
Uliul, înspăimântat la rându-i, îşi slobozi prada în faţa
căţeluşei întărâtate, depărtându-se. Prăbuşit în ţărână,
porumbelul se zbătea.
Căţeluşa nu-şi încetase lătratul zbuciumat. Curând
porumbelul îşi dădu seama că scăpase. Dar ce folos
Fiecare mişcare îi producea dureri infinite. Încetă să se
mai zbată, aşteptându-şi în nemişcare sfârşitul. Pepita
încetă şi ea să mai latre.
Se apropie de porumbel. Albeaţa penajului îl făcu săşi amintească de albeaţa femeii zărite-n grădină.
Fusese oare „cucoana”?
N-avea de unde şti şi nici cine-i spune. Sângele ce
începuse a-i păta albeaţa trupului o irita la fel ca năframa
găsită pe alee. Se apropie mârâind.
Trupul porumbelului se chirci înfiorat. Mişcarea lui o
irită pe căţeluşă şi mai mult. Înfuriată, prinse între fălci
aripa atârnată a porumbelului. Oasele trosniră.
În furia ce o cuprinse, căţeluşa îl sfârtecă.
Apoi târî fărâmele în groapa abia făcută. Nu ajunsese
la trupul ei, dar cel puţin îi pusese pe faţă ceva de care
avea să se sperie şi să nu se mai întoarcă niciodată.
Astupă totul în grabă, întorcându-se spre casă.
Ajunsă în curte, cu botul plin de urme de sânge, zări
câţiva oameni scotocind prin grădină. Se repezi la ei cu
furie.
Uite-o zise unul din ei pregătindu-şi furca să o
întâmpine.
Vezi să nu aibă şi turbare, zise celălalt cu teamă,
pregătindu-şi la rând o lopată.
Pepita nici nu simţi cum se înfipse în coarnele furcii.
Schelălăi de durere, în vreme ce deasupra capului se
abătu lopata vecinului înfricoşat, curmându-i urletul.
Sângele ţâşni.
Oamenii fugiră care-ncotro.
Între straturile de flori, pământul sorbea lacom viaţa
Pepitei, picătură cu picătură.
(va urma)
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Scrisoare deschisã
lui Dorin Tudoran
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Doar cei care nu cunosc
comportarea ta faţă de Mihai Botez
din ultimii ani când v-aţi aflat amândoi
în exil pot fi păcăliţi de declaraţiile tale
despre ”dragostea şi recunoştinţa
inalterabile”, pe care ”le-ai purtat lui
Mihai Botez”, despre ”îngrijorările” pe
care ”le nutreşti” .
De fapt, Dorin Tudoran, prietenul
pe care Mihai Botez l-a iubit şi ale
cărui scrisori le-a trimis, cu riscuri şi
dificultăţi , la Europa Liberă, l-a
calomniat cu mult înainte de
publicarea fragmentelor din dosarul
său de Securitate sub titlul Eu, fiul lor.
Da, Dorin Tudoran, îl calomniezi
de mult timp pe fratele meu, dintr-o
perioadă când nici CNSAS nu exista,
nici nu puteai invoca accesul la vreun
document al Securităţii. Ştiu de atunci
cât a avut de suferit fratele meu, Mihai
Botez, în ultimii lui ani de viaţă, din
cauza atitudinii tale, ştiu de la el, dar
ştiu şi de la alţii. Din foarte mulţii
martori credibili îţi aduc unul singur, o
voce pe care nu o poţi contesta,
Monica Lovinescu Jurnal, care nota la
5 ianuarie 1993” In Statele Unite,
( s p u n e Ti s m ă n e a n u M o n i c ă i
Lovinescu n.n. Tudoran (...), crede
că Mihai Botez este stipendiat de
Securitate (...) Încercăm să-i
scoatem gărgăunii securişti din
cap: orice se poate crede despre
Botez, doar asta nu.” (Jurnal,
vol.1990-1993, p. 304). Iar apoi, joi 23
decembrie:1993, rezumând relatările
lui Mihnea Berindei. la întoarcerea de
la Bucureşti, unde îl întâlnise pe Mihai
(Mihnea n.n.)”Furios pe
care
răspândeşte sau mai curând a
răspândit - acum e la Chişinău peste tot că Botez e şi a fost...
securist.” (ibid., p. 403).La moartea
fratelui meu, Monica Lovinescu scrie ,
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vineri 21 iulie 1995 că ea” nu-l poate considera ca Dorin
Tudoran, pe Mihai Botez, drept un agent al Securităţii
care doar a jucat rolul de disident” Jurnal , vol. 4, 1995,
sau Jurnal esenţial, pag 393, Humanitas 2010.
Acum, Dorin Tudoran, mă sfătuieşti „să găsesc
documente care vor clarifica multe din nebuloasele zilei”,
asigurându-mă că „te-ai bucura enorm,” alături de
prefaţatorul cărţii, Dl Radu Ioanid ca,”odată ieşite la lumină
documentele, numele lui Mihai Botez să nu mai fie subiectul
unei controverse ca cea de acum”. Am citat întocmai
cuvintele tale.
Iată că dorinţa ta „sinceră” s-a îndeplinit. M-am adresat
SRI şi public alăturat răspunsul nr 70641 primit la data de
15.11.2010.Iată textul:”vă comunicăm că, în urma
verificărilor efectuate în documentele de evidenţă
gestionate la nivelul instituţiei noastre, domnul Botez
Mihai nu a fost identificat ca făcând parte din fostele
structuri de informaţii şi (sau) Serviciul Român de
Informaţii”.
Notele dactilografiate de care îl acuzi, spunând că ar
putea fi scrise de Mihai Botez nu sunt probe care să-l
incrimineze, pentru că sunt dactilografiate. Profiţi de
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neştiinţa oamenilor, de ignoranţa celor care nu au trăit acele
vremuri, sau de necunoaşterea legilor CNSAS.
Campania de calomniere şi compromitere a lui Mihai
Botez a fost hotărâtă de Securitate prin ordinul nr 161
R.S.001694 din 31 martie 1982 serviciul VI, direcţia I,
Ministerul de Interne, semnată de şeful serviciului, maior
Munteanu Ion şi de căpitan Ramfu Ştefan. Contribuţia ta
benevolă şi sper, neangajată, contra prietenului tău Mihai
Botez a început din 1983, de când erai în ţară. Şi singur ai
dat probele chiar în cartea ta, Eu, fiul lor în care , la pagina
337-338 apare următorul text: strict secret 151 AV. ”Dorin
Tudoran este în relaţii de prietenie şi se consultă
frecvent cu matematicianul Mihai Botez despre care
afirmă că acesta continuă să furnizeze, pe căi ilegale
directorului secţiei pentru România a Europei Libere,
Vlad Georgescu, diverse date cu caracter politic,
economic şi social despre ţara noastră, care sunt
difuzate apoi pe post sub forma unor scrisori anonime”
(23 mai 1983). Nota aceasta este trimisă de generalul de
Securitate Merce.
Alături de documentul de la pagina 556, aceasta este a
doua probă a faptului că dintre voi doi, tu eşti cel care l-a
expus printr-o iresponsabilă inconştienţă pe celălalt. Iată
reprodus documentul: Document olograf ultraconfidenţial
caligrafiat în tuş , UM0544,din 10.11.1983 strict secret (.) 1.
Dorin Tudoran (...) a primit, la 8 noiembrie, răspunsul
afirmativ al CCES la solicitarea de a i se da acordul
pentru a pleca temporar in străinătate (...) Faţă de o
sursă a unităţii noastre a declarat că are încă reţineri,
nefiind sigur că organele de Securitate vor da curs
favorabil cererii sale (...) 2. Ultimele două materiale
difuzate la postul Europa Liberă au fost redactate de
Dorin Tudoran în lunile iunie-iulie 1983. Sus-numitul
afirmă că le-a predat lui Mihai Botez care le-a ţinut
asupra sa cca o lună de zile, după care le-a trimis în
străinătate printr-un diplomat american care a plecat
definitiv de la post.”( nr 225.f. oo76060. din 10.11.1983.)
Eu, fiul lor, pag 556.
Iar această campanie a ta contra lui Mihai Botez s-a
intensificat în străinătate după 1985, când ai emigrat, atât
de curajos, legal, cu paşaport definitiv şi ajutat de Europa
Liberă prin recomandarea lui Mihai Botez
În dosarele tale, pe care le-am văzut până acum, la
CNSAS, numele lui Mihai Botez , care era privit de
Securitate ca principalul duşman al regimului, apărea
aproape pe fiecare pagină, ca un ”element duşmănos”,
care te influenţează negativ. Mai mult decât atât,
Securitatea considera că Dorin Tudoran,”ca disident, este
o creaţie a lui Mihai Botez” această afirmaţie apare mereu
şi in dosarele Europei Libere, care mi-au fost puse la
dispoziţie de CNSAS.
Ai contribuit din plin la tot ce i s-a întâmplat rău fratelui
meu,Mihai Botez, ai mulţumit prieteniei şi ajutorului cu ură şi
batjocură, cu minciună şi agresivitate.
Parafrazând-o pe Monica Lovinescu, voi spune şi
eu,că îmi pare rău că Mihai Botez te-a cunoscut.
Sora lui Mihai Botez
83
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Gânditorul
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Acuma, nu ştiu dacă îmi mai amintesc prea bine tot, nici timpul, nici întâmplările în ordinea lor,
nici ce a mai fost după. Spn după, doar aşa, din obişnuinţă, când, de fapt, stau aici, trup de pământ,
într-un fel de odihnă ca un gând de veşnicie dincolo de viul peste care s-au dezbrăcat de lumină
răsăditurile singuri ale părintelui meu. Din mâinile sale am văzut femeia venind în urma ploii şi am
ştiut că e timpul răsăditului. De acolo m-am ridicat şi am mers spre copacul trupului meu de care nu
mă puteam despărţi prea mult, legat fiind de fructele lui albe şi de fructele lui negre. Fără ele mă
cuprindea o sfârşeală tulbure de ochi lăptos şi nu mai găseam drumul decât pe încurcate. Mă
împiedecam de trupuri ce nu se mai ridicau, unele miroseau a putred, altele erau doar ?? şi mi se
făcea (cred) teamă, de fapt era mai mult un soi de urât, singur în singurătatea lor acului lor înşelător,
plini de copaci străini ale căror fructe nu mă hrăneau, oricâte ar fi consumat foamea cărnii mele. La
început, când nevoile îmi erau mai puţine şi trebuia mai rar să merg la copacul meu, m-am prins să-l
schimb cu (cel) al femeii (mele) pe care abia o cunoscusem; gândeam împreună că aşa răzbate
drumul spre alte pământuri, numai că altceva s-a întâmplat; nu ni se mai năşteau copii şi femeia s-a
întors la copacul ei de unde m-a alungat tocmai la timp, căci începuse să mi se usuce şi să-mi crape
pielea.
Poate vreţi să vă spun ce era cu fructele astea despre care tot încerc să-mi amintesc, creşteau
din flori transaprente, (creşteau) unele albe, altele negre, rotunde. (iar) Când apropiam mâna de ele
începeau să se zbată cuprinse de spaime pe care n-am reuşit să le pricep. Cele albe, mai greu de
cules, erau lunecoase, adesea le scăpam printre degete şi era o artă să le prinzi, o îndemânare
exersată ca în orice meserie, doar că era vorba de meseria supravieţuirii înainte de alte rosturi şi era
prima LEGE. Fructele albe nu aveau nici un gust, doar o părere de dulceaţă şi aflam la urmă pe
dinăuntru, un soi de potolire; de sete stinsă la timp potrivit. De ce erau albe nu ştiu, după cum nu ştiu
cine le-a alcătuit culoarea şi rostul. Poate tatăl meu ştia dar el nu era să-l ??, plecase lăsându-mi
doar o durere fierbinte gâlgâind în urna trupului. Fructele negre, mai încet, mai uşor de cules nu mănchinam decât la nevoie îndată ce le striveam coaja cu dinţii cădeam într-un somn ciudat, înţepenit
în aceeaşi poziţie din care mă trezeam fără nici un pericol căci nimeni, niciodată nu cădea şi nu se
rărea din somnul fructului negru.
Într-o zi, nu ştiu ce zi era, din copac crscuseră cât să-şi poată îngriji fiecare copacul său, m-a
tulburat un gând, oare câte fructe albe şi câte negre mai sunt în copacul meu, aşa, fără nici o noimă,
cum de altfel mi-a spus şi femeia mea, ba chiar a încercat să mă înduplece să-mi las gândul
deoparte, se temea să nu se întâmple iar ceva copiilor, zadarnic căutam s-o conving că urmările nu
sunt cele care se întâmplă ci altele, necunoscute, în fine, am lăsat-o rugându-se la copacul ei şi fără
odihnă am rupt fructele mele după care, cum nu ştiam să număr le-am pus pe rând câte una albă
într-o parte şi câte una neagră în alta, iar când am fost gata am văzut că nu-i nici una mai mult sau
mai puţin. Cum nu aveam ştiinţă câte mâncasem şi nici câte pierdusem, nedumerit m-am aşezat pe
pământ între ele, cu coatele pe genunchi, capul în palme rămase aşa, fără să ştiu cât timp a trecut.
Până când a început să ?? ??, în cer, iar cerul mai întâi a crăpat aşa cum pielea mea uscată
prinsese o dată crăpături, apoi, mari deschizături s-au ivit în ele, întâi de culoarea prafului, apoi din
ce în ce mai luminoase şi cu toate că nu vedeam lumina, ea era acolo, apoi am simţit cum mă înalţ
dar fără să merg aşa cum mergeam cândva...
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Şi iată cum stam acum în alt cer şi în alt răgaz fără să ştiu nici cât voi sta aici unde trec pe lângă mine
oameni, mă privesc şi cred probabil că eu cunosc ceva ce îi vindecă n-au aflat. Asta le dă aşa, un fel de linişte,
căci siguranţă n-au nici ei, nici răspunsuri n-au, altfel nu şi-ar pierde vremea cu mine şi cu femeia mea de
alături, care nu se odihneşte um cred unii, căci mâinile ei nu stau fără rost în jurul pântecului, ele ocrotesc
prunci de fel cum am văzut-o ultima oară rugându-se la copacul ei.

Febră

Geana aruncă boabele pe
pătura întinsă, cu mâna stângă, în
timp ce dreapta amestecă într-un
descântec murmurat, neşanse cu
împliniri, pagube cu reuşite.
Degetele aleg trei boabe într-o
parte, în alta unul singur, adună
jumătate la loc în pumn şi iar
împrăştie cu îndemânare ce a
rămas. Palma alunecă moale şi
împarte grăunţele cu siguranţă.
Geana le ştie rostul. Şoptit,
vorbeşte cu mama, care frământă
aluatul cu aceiaşi îndemânare cu
care Geana împrăştie bobii.
Mama are faţa încinsă şi mâinile
albe de făină. Faţa Geanei
seamănă cu pământul crăpat vara
de secetă, iar mâinile i-s uscate ca
al sfinţilor din biserică. Dar nu-i
urâtă. Geana seamănă cu o
poveste şi chiar dacă repetă c-a
mai spus, vorba ei e tainică şi
plină de mister. Pentru că nu pot
să dorm, mă gândesc, cum ar fi
dacă Geana ar frământa aluatul şi
mama ar da în bobi. Ameţesc de
parcă mă învârt legată de o roată.
Mă doare gâtul şi-mi frig tălpile.
Scot un picior de sub plapumă pe
furiş dar ochii mamei văd tot. Mă
înveleşte la loc, să transpir. Nu-mi
place să transpir, dar îndur. Îmi
bag şi capul sub plapumă,
aburindu-mă cu respiraţia

fierbinte. Din când în când mă
caut cu mâna să văd dacă sunt
suficient de udă. Gata spun, apoi
ca un triumf, acum urmează rufe
calde, curate, pe trupul răcorit şi
somnul uşor îndulcit cu miros de
cozonac. Apoi e linişte şi
întuneric. S-a stins şi focul şi
lampa. Parcă am dormit destul.
Lângă sobă, pâlpâie lumini din
lemnele putrede, rămase nearse.
În cameră aerul e îngheţat şi
oasele mă dor sub plapuma rece.
Un deget de la picior mă doare cât
un picior întreg când îl ating de
cearceaf. Mă gândesc că ar fi
trebuit să-l ţin în apă caldă, dar
când oare, când?Parcă nu se mai
face lumină de-o veşnicie. Şi nu
mi-e somn. Aştept să se scoale
mama să aprindă focul. De ce
oare nu mai luminează lemnele?
S-au stins şi ele, sau mama le-a
ars pe toate peste noapte când eu
dormeam?

***
Am amorţit tot stând pe o
parte. Tresar greu, mă mişc pe
partea cealaltă. Spaime. La ce
bun s-o mai scol pe mama? Am
speriat-o destul atunci când m-am
sculat şi i-am spus: Mi-a amorţit
mâna dreaptă… Dormisem pe ea
cuprinsă de febră. Şi mama ştia

că bântuie boala aceea din care
rămâi schilod toată viaţa. N-a fost
şi am speriat-o degeaba. Nici
acum nu-i nimic. Am stat prea mult
pe aceeaşi parte. Nu mai aud
ceasul ticăind. Ceasul e mare ca o
farfurie, are soneria ca o ceaşcă,
pusă cu gura în jos şi pe faţa lui
umblă mereu un tren care scoate
aburi. Tic tac, tic tac, … Câte
după-amiezi de duminică ronţăie
timpul cu zgomotul marcat de
linişte. Şi nopţile lungi, de iarnă.
Acuma tace. Mă ridic încet să nu
trezesc pe nimeni şi aprind lumina
să văd ce-i cu ceasul. Lumina e
slabă şi nu-mi văd decât mâinile.
E frig în casă şi eu am
îngheţat. Mâinile mele seamănă
cu mâinile Geanei. Nu văd nimic
în jur, decât mâinile cu care nu ştiu
ce să fac. Am uitat, cum de nu mam gândit s-o întreb pe Geana
aseară ce să fac cu mâinile…

***
Sunt un personaj. Dar
personajului i-e foame. Ei şi? Sunt
şi personaje care mănâncă. Şi
povestea continuă. Şi să nu intri
niciodată în camera aceea . Avea
de toate fata în palat, dar acolo, nu
trebuia să intre niciodată.
Înţelepciune? Teamă? Niciodată?
Asta e tot o poveste despre cum
85
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să nu te legi la cap dacă nu te
doare. Ce-i lipsea fetei de
împărat? Niciodată. Categorică
condamnare.
Prea târziu. Trist, e adevărat,
dar tot e ceva. De ce niciodată şi
nu cândva? Prea devreme e
păcat, prea târziu e ridicol.
Uşa aceea blestemată… Mai
bine dau pagina. Să trecem dar
peste … Ce citesc? Nu-i nici o
carte aici. Păcat. Nu că ar fi prea
devreme dar mai puteam să dau
pagina. Dacă nu-i, nu-i. S-o facem
să fie.
Doamne, cum mai trece timpul. De când stau aşa, degeaba?
Iar s-a făcut lumină. N-a fost decât
o noapte. Lumină înseamnă zi.
Nu, n-am greşit socoteala. E
plăcut să mai numeri o zi.
Mi-e foame, mi-e dor deacasă. De unde vin? Nu. Prea
departe am aruncat întrebarea. Nam cum să ajung la răspuns.
Unde mi-e casa? Aici, aici, aici…
Nu, nici aşa. Casa mea unde să
intru şi să închid uşa, unde e
linişte, unde e odihnă … Mi-e dor
de-acasă.
***
Şi din nou mâinile ei. Ba nu,
mâinile mele.
Mâinile mele aducându-mi
aminte de mâinile ei. Băiatul mă
priveşte sfios. Şi eu. Ascunde
ceva într-o sacoşă. Îmi întinde
ceva-ul cu mâinile tremurânde.
Un pachet mic, învelit în hârtie. Nerăbdătoare-l desfac. Ceva
străluceşte înainte de vreme. Şi
mâinile-mi ard. Desfac înainte. Şi
parcă mi se aruncă în faţă lumina.
O mare imensă şi rece lumină. So pun la păstrat. Are Geana dreptate? Are. Lumina trebuie păstrată. Lumina se naşte din recele
inimii mele şi-adapă viaţa-nsetată. Lumina e viaţa boabelor despărţite de mâinile ei, ce aşteaptă
ca încolţind să iasă din vis.
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Aş vrea să strâng din nou
învelişul luminii dar mâinile-mi
sunt amorţite şi gura uscată. Aş
vrea să fie lumină. Acoperă-mi
ochii cu mâna ta Geana, apoi
desparte-i într-o parte şi alta.
Pentru mai înainte, aşa cum
spui tu .Şi cu mâinile mele îţi
mulţumesc pentru mâinile tale.
***
De ce să mă scol din pat? E
Duminică şi nu am nimic de făcut.
Că doar nu sunt soare să
trebuiască să răsar. Eu sunt
Geana. Nici ceasul nu l-am pus să
sune. Pielea se răsfaţă în căldura
patului şi gândurile se mângâie cu
lenea care mi-am propus-o. E
Duminică dimineaţa. Mă înţeapă
ceva în lenea din gând. Ce, oare
ce? Hm, Duminică, aşadar…
Ei şi ce? Până după amiază…
Mai bine dorm. Nu dorm, mă
prefac. Mă plictisesc. Dacă nu mă
vede nimeni, pentru ce să mă
prefac? Ei, uite aşa, pentru mine,
Geana. Dacă dorm nu trebuie să
fac nimic. Dorm, nu vezi? Lasămă în pace. Nu, nu mă plictisesc.
Nu ştii că pentru asta am
rezervată toată după amiaza. Ba
da, pot să dorm după amiază, dar
ştii că nu îmi place. Să fac atunci
altceva? Tiparul e croit oricum din
toate duminicile trecute. Se poate
schimba? Da, multe se pot
schimba, dar de unde alt tipar de
duminică? Lasă-mă să mă bucur
de lene. E lenea mea. Ce te uiţi
aşa la mine? Ţi-am spus că eu nu
sunt soare. Uite, dacă aş lumina,
m-aş scula chiar acum. Tu nu faci
nici un efort. Stai acolo; şi
luminezi. Da, mergi, mergi. Eu
trebuie să mă scol, să mă îmbrac,
să mănânc, …
De ce ai pălit? A, nici ţie nu-ţi
place după-amiaza. Atunci e
bine. Mă temeam că eşti perfect.
Uite, mă scol şi decupez alt tipar.
Nu tremura de spaimă în amurg.

Culcă-te, culcă-te, şi din întuneric
decupez în gând altă zi.
***
Colile de scris seamănă
acum cu hârtie de ambalaj de
atâtea purtări inutile în sacoşă,
între mere, sandviciuri cărţi, să
fie toate la îndemână,
meticulozitate, exagerată, poate
este nevoie.
Călătoria s-a sfârşit, de toate
a fost nevoie biologicul şi-a
dovedit supremaţia. Arunc la
gunoi resturi de pachete, pun
sticle la loc, în acelaşi sertar.
Rămân colile. Le răsfoiesc. Sunt
şifonate şi murdare. Aştept să
descopăr ceva care ştiu că există
şi nu găsesc. Le netezesc cu
mâna atât cât pot şi le privesc cu
spaimă ca şi cum rostul lor
nescris, mai poate suferi
transformări. Dar ele stau aici,
viaţă pe care nu poţi s-o ştergi din
condei, nescrise adevărate şi
necruţătoare. Le iau de la capăt
ca pe o carte pe care simţi nevoia
să o reiei după ce ai trecut ultima
filă. Nu pentru că mi-a plăcut ci
pentru că n-am înţeles. Aceleaşi
cuvinte şi tot nu înţeleg cum foile
acestea nescrise îşi suportă
falsul. Au fost create pentru alt
scop. Şi stau aici mărturie inertă,
sfidând orice acţiune prin lipsa
revoltei. S-au şifonat când au fost
înghesuite de o altă necesitate. Şi
au primit pete de la pachetul cu
mâncare. O mână le-a luat
netede, curate, să fie la
îndemână. S-au supus docile.
Acum sunt bune de aruncat la
gunoi. Aceeaşi mână le opreşte
din drum. Puritate şi pete. Mereu
împreună. Nimic de aruncat la
gunoi. Nu astăzi. Nu, de aceeaşi
mână. Povestea lor, povestea
mâinii, un hohot, o răsuflare. O zi.
Febră. Geana. Febră. Geana.
Pun mâna pe ele şi suntem iar
împreună.

D L
estine

iterare

We all want to see democracy succeed in
Egypt, but there is good reason to believe that the
current political crisis in that country is geared
toward breaking Egypt's close ties with the United
Sates, not toward installing democracy there.
From my vantage point, I see this crisis as an
updated version of the Kremlin's highly secret
Cold War effort to turn the Islamic world into an
enemy of the United States. In my other life as a
top figure in the KGB intelligence community, I
was involved in that effort, as I have described
elsewhere ("Russian Footprints," National
Review Online, August 24, 2006[1]).
It is noteworthy that the current Middle East
rebellion is taking place only in Islamic countries
that are pro-American and that the people
demanding democracy there are burning the flag
of the country symbolizing democracy for most of
the world -- the United States. It is remarkable
that these "mass uprisings" were so secretly
planned that the entire U.S. intelligence
community was taken completely by surprise -President Obama admonished National
Intelligence Director James Clapper for his
"failure to predict the outbreak of these
demonstrations" [2].
Even more significant is that the Hezb'allah
representatives demonstrating on the first day of
the Cairo uprising were carrying flags displaying
the hammer and sickle. That was evidently a
mistake caused by overzealousness -- my
enthusiastic young subordinates in the
Romanian foreign intelligence service (the DIE)
sometimes used to make similar goofs. In Cairo,
the error was quickly rectified, and now the
hammer and sickle is nowhere to be seen.
We do, however, still have the weapons cases
captured from Hezb'allah by the Israelis, which
are clearly marked: "Customer: Ministry of
Defense of Syria. Supplier: KBP, Tula, Russia."

That was another goof, and such markings are no
longer visible in Hezb'allah's arsenal.
Nevertheless, it is impossible for Moscow to
conceal the fact that Hezb'allah is carrying out its
war against U.S. allies in the Middle East with
Soviet Kalashnikovs and Katyushas, Russian
Fajr-1 and Fajr-3 rockets, Russian AT-5 Spandrel
antitank missiles, and Kornet antitank rockets.
Equally significant are the current efforts made
by the ANSWER to organize Cairo-style
antiMubarak demonstrations in the U.S.
The
ANSWER, a protest group whose name is an
acronym for Act Now to Stop War and End
Racism, is an offspring of the Workers World
Party (WWP), an organization created by the
KGB community while I was still living in
Romania. The WWP had the express goal of
creating a favorable atmosphere for Soviet-style
socialism within the American trade unions and
the "colored" population of the United States.
The WWP newspaper Workers World, which was
initially printed by my DIE and smuggled into the
U.S., used to show Lenin and Trotsky holding up
a banner reading, "Colored and White Unite and
Fight for a WORKERS WORLD."
The ANSWER now poses as an American
organization, with a national office in New York
and eighteen regional headquarters, but it has
the same leader as the WWP (Larry Holmes).
The ANSWER is supported by numerous foreign
Marxist organizations that in my day were
financed by the KGB (e.g., the Lebanese
Communist Party, the New Communist Party of
the Netherlands, and the Partido Comunista de la
Argentina) and by other anti-American
organizations (the Italian Tribunal on NATO
Crimes, the Green party USA, and the CanadianCuban Friendship) [3].
On September 15, 2007, the ANSWER
organized a large anti-American demonstration
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in Washington D.C., to which it bussed in thousands
of people from around the country to protest against
General David Petraeus, at that time the U.S.
commander in Iraq.
Petraeus had come to
Washington to report to Congress on the success of
the military "surge," but success was not something
the ANSWER wanted people to swallow. Its preprinted posters, portraying the general as a traitor
and another Vietnam-style butcher, were liberally
distributed to the demonstrators.
Now the ANSWER has jumped into the Cairo
crisis. On January 1, 2011, the ANSWER called for
"the people of the United States" to join the antiMubarak demonstrations organized by the ANSWER
in eleven major cities around the country [4],
culminating in a February 5 march on the White
House. All these "spontaneous" demonstrations
have been prepared in the typical Soviet manner: the
participants are bused in by the ANSWER, whose
web site also contains ready-to-use anti-Mubarak
flyers (e.g., "Down with the U.S.-backed Mubarak
dictatorship!"), which can simply be downloaded,
printed, and posted (instructions included) [5].
As I no longer live in the bear's lair, I do not have
hard proof to document that the Kremlin has a hand
in the current events in Egypt. I do know, however,
that few things were more important for the leaders of
the KGB community when I was one of them than
kicking the United States out of the Middle East and
helping Moscow to take control of the Arab oil
reserves. The Kremlin wanted so desperately to
achieve these goals that it even created an antiAmerican Palestinian leader out of whole cloth.
The KGB community went to great lengths to
transform an Egyptian-born Marxist, Mohammed
Abd al-Rahman Abd al-Raouf Arafat al-Qudwa alHusseini, nom de guerre Abu Ammar, into a
Palestinian-born Yasser Arafat. It took us years to
credibly falsify his birth certificate and other IDs, to
build him a new past, and to train him at the KGB
Balashikha special-operations training school east of
Moscow [6]. It took us more years and the help of
former Egyptian ruler Gamal Abdel Nasser, another
Soviet puppet [7], to catapult the newly-created
Arafat into his position as chairman of the Palestine
Liberation Organization (also created and financed
by the KGB). It is no wonder that in 1970, when
Nasser died, the whole leadership of the Soviet bloc
attended his funeral. During those early years,
Egypt was literally being run by Soviet advisers -- the
KGB and the Red Army alone had some 18,000
advisers assigned there.
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Now it seems that we are dealing with a new and
better-looking Arafat: Mohamed Mustafa ElBaradei,
who recently popped up in Cairo, just as the newly
created Arafat had popped up in Cairo in 1966, where
Nasser proclaimed him the "leader of the
Palestinians." Previously, as director general of the
International Atomic Energy Agency (IAEA),
ElBaradei went out of his way to protect Arab efforts
to secretly build nuclear weapons. In an article
published in The New York Times, ElBaradei showed
his true, anti-Western face: "We must abandon the
unworkable notion that it is morally reprehensible for
some countries to pursue weapons of mass
destruction, yet morally acceptable for others to rely
on them for security -- and indeed to continue to
refine their capacities and postulate plans for their
use" [8].
I never met Hosni Mubarak, but I knew his
predecessor, Anwar Sadat, quite well. After a few
years of continuing Nasser's policies, Sadat got
religion -- as did I. He expelled the Soviet advisers
from Egypt (1972), visited the U.S. (1975), invited the
Evangelical pastor Billy Graham to Egypt (1975),
went to the Vatican (1976), and became the first
Egyptian president to visit Israel (1976).
In the spring of 1978, I went to Cairo for the
purpose of twisting Sadat's arm to accept
Ceausescu as mediator in a joint peace conference
to be held together with Israeli Prime Minister
Menachem Begin -- a meeting that Ceausescu
dreamed of hosting at a former royal palace in the
picturesque Romanian mountain town of Sinaia. "I'm
ready to sign a treaty with Begin, general, but in the
United States," Sadat told me. Ceausescu could not
believe that Sadat would turn down his offer, so he
sent me back to Cairo. Sadat did not budge. Then
Ceausescu himself put in an unsuccessful
appearance in Cairo, with me in tow. A few weeks
later, I was granted political asylum in the U.S., and I
cooperated with the U.S. authorities during the Camp
David meetings between Sadat and Begin.
In 1981, Sadat paid with his life for his courageous
decision to break with the Kremlin, but he was
honored at his funeral by three former presidents of
the United States (Gerald Ford, Jimmy Carter, and
Richard Nixon). Now Washington has denounced
Mubarak, who succeeded Sadat and continued his
pro-American policy. In a New York Times op-ed
published last Monday, the chairman of the powerful
Senate Committee on Foreign Relations wrote, "Not
just in Egypt, but throughout the Arab world the U.S.
strategy must shift from supporting allied
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governments to providing support for the people of
those countries" [9]. That amounts to a dramatic and
irrational change in the foreign policy of the United
States. We became the leader of the Free World
because we stood by our allies.
In spite of the press coverage given to the Cold
War's nuclear competition, we at the top of the Soviet
bloc intelligence community waged that war to
conquer minds -- in Europe, among the American
left, in the third world -- because we knew we could
win no military battles. Changing minds is in fact
what Communism is all about. Unfortunately, we did
make a dent.
The Cold War is indeed over, but, unlike other
wars, that one did not end with the defeated enemy
throwing down his weapons. In the last dozen years,
post-Soviet Russia has been transformed in
unprecedented positive ways. The barriers the
Soviets spent over seventy years erecting between
themselves and the rest of the world, as well as
between individual Russians, are slowly coming
down, and a new generation of intellectuals is
struggling to develop a new national identity. But the
KGB, which in the course of its existence slaughtered
at least 20 million people at home and another 70
million throughout the rest of the Communist world,
not only survived, but also transformed Russia into
history's first intelligence dictatorship.
During the old Cold War, the KGB was a state
within a state. Now the KGB, rechristened the
FSB,is the state. Over 6,000 former officers of the
KGB are now running Russia's federal and local
governments, and nearly half of all top government
positions are reportedly held by former officers of the
KGB [10]. It is like running Germany with former
Gestapo officers still in charge.
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The ex-KGB officers who are now ruling Russia
declared the demise of the Soviet Union a "national
tragedy on an enormous scale" and began moving
their country back into the encampment of the former
Soviet Union's traditional clients -- which had been
the deadliest enemies of the United States. They are
quietly helping Iran's dictator, Mahmoud
Ahmadinejad, to produce fissile material for nuclear
weapons and to develop missiles that can carry a
nuclear or germ warhead anywhere in the Middle
East and Europe [11]. Then, just before September
2002, while the United States was preparing to
mourn its victims of the previous year's terrorist
attack, these ex-KGB officers received North Korea's
despicable dictator in the Kremlin with grand honors
[12]. And on July 2007, they predicted a new Cold
War against the West. "War has started," the
Kremlin announced on August 8, 2008, minutes after
Russian tanks crossed into the pro-Western Georgia
[13].
Rather than crucifying Mubarak for refusing to
become a Moscow puppet -- as other Arab leaders
did -- the government of the United States would do
well to thank him for thirty years of loyal cooperation,
and to work with him toward preparing Egypt for a
smooth transition to an Egyptian version of
democracy. Otherwise, Egypt may become another
long-term nightmare in the Middle East. I hope the
White House and the U.S. Congress will agree.
Lt. Gen. Ion Mihai Pacepa was head of Romania's
Presidential House. In 1989, Ceausescu was
executed at the end of a trial whose main
accusations came out of Pacepa's book Red
Horizons (Regnery Publishing, Washington DC,
1987).
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Poems

Rita Dahl (born 1971) is a Finnish writer and
freelance journalist. She was vice-president and
chair of committee of women writers of Finnish
PEN between 2006-2009. She holds masters´
degrees both in political science and
comparative literature at the university of
Helsinki. Her debut poetry collection, Kun luulet
olevasi yksin, was published in 2004 (LokiKirjat), and since that she has published three
other poetry collections: Aforismien aika (PoEsia
2007), Elämää Lagoksessa (ntamo 2008) and
Topics from van Goghs´Ear (Ankkuri 2009). She
has written also a travel book about Portugal,
Tuhansien Portaiden lumo - kulttuurikierroksia
Portugalissa (Avain 2007). In 2009 she
published Picturemakers - a collection of articles
of at young age died legendary Finnish visual
artists, young contemporary poets and foreign
writers (Kesuura) and a fact book/pamphlet
about Finlandized freedom of speech
(Multikustannus) around the world, e.g. in
Russia, China, Nigeria, Egypt, Kenya and
Finland.

She was editor-in-chief of the poetry magazine
Tuli & Savu in 2001 and also edited a cultural
magazine Neliö (www.page.to/nelio), which had
a special issue on Portugal, for whose printform
Dahl was responsible. Dahl has also edited a
partly bi-lingual anthology of Central-Asian and
international women writers called The
Insatiable Furnace. Women Writers and
Censorship Kyltymätön uuni. Naiskirjailijat ja
sensuuri (Like 2007). She coordinated a meeting
for Central-Asian and international women
writers, which was arranged simultaneously.
She is editing and translating an anthology of
contemporary portuguese poetry into Finnish.
Her first translation of Portuguese of poems of
Portuguese avantgarde poet Alberto Pimenta
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was published in September 2009. Her own
poetry collection Life in Lagos (Elämää
Lagoksessa) was published in Russian in
Kazakhstan by Iskender in 2009.
Dahl has participated in several international
literary festivals, conferences and seminars,
most notably in international women writers´
meeting in Bishkek (2005), in Days and Nights
of Literature in Romania (2005), in meeting
arranged by Fenno-Ugrian Writers´ Union in
Hanti-Mansinsk, Siberia and Petroskoi, Carelia
(2005, 2006), in Book and Art -festival in
Nigerian Lagos (2006), in Encontro Internacional
de Poetas -festivaalilla (2007), in ArabScandinavian Female Poets´ Colloquim
arranged by Swedish Institute in Alexandria,
Egypt (2008) in annual meetings of International
PEN in Dakar, Senegal and Bogotá, Colombia
(2007, 2008).
Dahl´s singular poems have been translated into
English, Spanish, Portuguese, Russian, Turkish,
Icelandic, Arabic, Romanian, Estonian. Her
poems have been published in numerous
international literary anthologies and poetry
reviews around the world, e.g. in The Calque
(USA), Ice-Floe (Alaska), Períplo (Mexico),
Confraria do Vento (Brazil), The Guardian
(Nigeria), Knigoylub (Kazakhstan), Looming
(Estonia), Nuestra Voz (International PEN),
Shearsman (UK), Revista Prometheus
(Argentina).
In 2009 Dahl was chosen as a stipendiate of
literature by Finnish Cultural Foundation to the
castle of Schloss-Wiepersdorf in Germany.
Laukkarinne 3 B 33
01200 Vantaa - FINLAND
e-mail: ritdahl@gmail.com
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I
A bus crawls through a silent city with darkened lanterns.
With plastered fingers we touch a great fireball.
Something goes down inside.
Silence stands upon like an impenetrable roof.
Embers, smoldering still.
Reflecting images of mirrors, in the back, from a distance.
The mouths of the passengers cross-stitched together.
They do not fill for nothing.
Could silence be made more visible still?
The game is over when the inspector arrives.
You can crawl in twice, but the third time you will be fined.
The order of the domino pieces is predetermined.
When we are told to dress off our shoes from our feet.
The bus glides to the depot, a haven which cannot be seen.

II
Quickly buildings rise, whole generations die, while the parts of a sentence are stretching out their limbs.
A stretcher was being prepared already.
For whom do the bells ring on this beginning of a Sunday?
The jar was already filled with tears, when the porter broke it.
Paths burst in front of the lost ones.
But they are so far away.
Manna went by as an express delivery to the sky.
Slow elephants, sank into thoughts, marched quicker than the busy ones.
The Zoo was closed, in a buried graveyard the keys of the guard were lost.
A cage caught another meaning when it was loaded with eyeless chickens.
A journey is a logical game, where words have their place.
In language it was all lost.
Even the last passenger.

III
The department of roads ruined my day on purpose.
I made an issue of this matter too.
A small stick caused a deep wound.
The sticks were all around, on the bed too.
I pushed stick by stick through the skin as I searched for the syllables. Phrases were kept on as evidence.
Nothing could stop them from appearing.
A fat one, some skinny and medium-sized ones competed with each other as having the greatest form.
Was the channel wrong after all.
Antennas tuned in every direction, but recipients cannot be connected.
It felt like I was in the middle of the events, but I did not know, where.
Clouds drag clouds behind them, nothing cannot be made for them.
Clouds cover the clouds inside them. There is no other secret.
Who would like to pull a trigger on one's own forehead, even if the purpose
was another: to end the torture or to reach for the deeper images.
In some cases the one who pulls is another.
Someone wastes a whole life in learning to aim himself better:
giving up convenience food, and move on to raw nourishment.
This person would find a machine, a yard.
On rainless days that person might see better, because clouds are invisible or absent.
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No matter how small the snake would be
No matter how small the snake would be, they can only
not be used as belts. A monkey can only be caught
by someone who pretends to be a monkey. A mouse merely destroys
the beans and then leaves without eating them. The laws of the animal
world are simple, a human being
learns them, when he has the patience not to learn, he
allows nature to teach him. Would a human being be a frog,
who does not know about the river as much as a fish?
And what is our fear made of: the serpent escapes
the human being like human being the serpent.
Equally do we get lucky; fear as much always,
always lesser luck, when we do not invite it
inside as it knocks behind the door.
In the following moment it is too late: ideas
need to pop up immediately.
In the woods overly planned deeds can backfire:
a toad loses his leg while playing
at being a frog, a turtle loses his shelter for rain
if it thinks about getting along without its armour.
A tiger cannot be compared to a dog, even if it
can sleep without dinner, an animal is no human being.
Why does a tiger dream days about preying the hawk
gliding at the sky, when the hawk would be satisfied
with a snail crawling on the ground? We always want
“somewhere” which we cannot easily reach. Why
not be like horses, who always gallop as they recognize the home path? Impossible is impossible, a goat
cannot take a bath before
dying, because then it becomes dinner:
a clever goat always eats in an easily reachable place.
There are however arts, that aim
further away until the home landscapes
are a past life, traditions are buried,
a thorn reaches for the moon in the sky but hits only
the nearest tree which is of course unforgivable.
One needs to fly further
than the wings can carry, faster
than legs can progress; this is progress and
without progress there is no human being. Or
is it so, that what is called progress
is only the neurotic whims of one
human being, constituted as one truth-like
image? Are we still prisoners
of the cage of our body, companions of an animal?
Or an own kind of race of destroyers,
whose task is to exterminate
as many races as possible, so that the ground
would be waste after us?
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How would I recognize a bird
A bird cannot fly without an arm, not without touching the ground once in a while, it
does not tell its colleagues when a missile crashes on the ground, neither
does it show its insect hoards, but still it flies in a flock with
others, not alone, because in the sky there is room for everybody without quarrels.
A butterfly acts like a bird, but it is not a bird: the butterfly
flying to a thorn loses its wings; although the butterfly is not related to
a lizard, it lost its wings during the wedding ceremonies of the lizard.
A termite is wise and builds on its wiseness:
a snake uses its wisdom to cruelties, a bee for producing
honey, but what about human being, what is his love
like? An ant is artificially attached
to an ear of wheat, but human being is not attached to anyone.
A swallow does not leave the house during difficulties, when it has
been fed and given to drink, neither does it care if a bush bursts into fire:
one can always fly away. An insect eating from a vegetable fins itself on a vegetable,
and it cannot be blamed for its action: why is vegetable so beautiful?
Landscape is made from water, earth, air and fire, neither
will they ever disappear unless they forget their own origin,
a river its point of start, fire its place, earth its duty, air
its openness. Fire can not be hidden into hands:
it burns and destroys, but a river that runs in front of your eyes never
takes you never with. The laws of worlds´ elements
are not easy, neither should a morning blame for its´ place a night,
a night worker for the moon, although darkness is never good for the people.
Venus is the dog of the moon, which it takes for a walk outside at nights, and we can nothing else
than take care of our own pets
and when we are beaten by the rain, we can only be
thankful of the fact that we were not beaten by its´ hands mister
thunderstorm! Things can always be worse, although well
probably never, nut the earth gives for them who feed it
loyally: we never died of hunger, although meanwhile we may
have killed one another and the bird, the butterfly,
the lizard, the termite, the bee, the ant, the swallow, the insect:
from the smallest to the greatest without any
natural selection. So merciful and unselective we are
for ourselves and for them who make our living
worth living for; so compassionate Samarians. It is worth remembering
that even if the rain floats through our house appearing hostile,
it does not threaten anybody. And if the rain does not fall down, if it does not rain, what do we
drink then? The rain befriends with everybody: it does not look upon
whom it falls down, but about whom would a human being say friendly words?
A plant in the path does not regocnize the prince, not the human being with reputation: everybody
is an equal stamper unless they care to look for
whom they are next violating. If only the human being
were like the water, without selecting falling on everybody,
good merely than bad, a husband of maize rather
than an enemy.
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Viimeinen melankolikko
Hänessä virtaa musta sappi, se tekee hänestä synkän ja tumman hahmon kuin itse kuoleman, hän
istuu joka päivä ravintolassa näkemättä ketään, näkemättä mitään muuta kuin luonnoskirjansa jonka sivut hän on sotkenut
täyteen sanoja, nuotteja tai kuvia, hän on syventynyt muistiinpanoihinsa kuin keskustelutoveriin jota hänellä ei ole, hän kuvioi
lakkaamatta paperin hienoja syitä nostaen välillä katseensa kohti viereisen pöydän pariskuntaa, hän
suutelee vain paperilla, paperia, hän tietää millaista on olla vangittu mutta vapaa,
hän on väriltään musta mutta myös valkoinen, hän ei ole aihe Louvren seinällä
vaan elävä, kävelevä olento ravintolassa Chiadossa, hän antaa
pienen kolikon ohikulkevalle narkomaanille koska toisena aikana
se voisi olla hän itse, hän tuntee myötätuntoa Glórian portailla
haitaria soittavaa mustalaispoikaa kohtaan ja pudottaa kolikon
tämän hattuun jota pienenpieni koira pitelee tiukasti kiinni
hampaissaan, hän kierrättää kynää lakkaamatta paperilla
niin että jos kynä voisi sytyttää tulipalon paperille, liekit
nuolisivat jo kattoja, hän kiertää samoja kortteleita
päivästä toiseen tavaten samoja ihmisiä, hän voisi
valita toisinkin, mutta hän ei halua, hän
on tyytyväinen elämäänsä, joka on kivien
kääntämistä ylösalaisin, salaisuuksien etsimistä onkaloista,
hän tietää että hänen työnsä ei ole turhaa
vaikka hän ei kenties eläkään siinä mielessä
kuin elämän käsittävät nämä
porvarilliset olennot jotka kulkevat
ravintolan ohi, missä hän istuu,
ohikulkijat joiden
näkymättömyydestä
hän kirjoittaa
päivästä toiseen
Black gall flows inside him, making him dark and depressive as death itself, every day he
samoja säkeitä
Sits in the restaurant, seeing no-one, seeing nothing but his sketch book
vailla lohdun häivää
which he fills with words, notes and pictures, he has been concentrating on
his notes as if on a companion that he does not have, he draws figures on fine
paper, lifting his gaze once in a while to the couple at the next table, he
kisses only paper, paper, he knows how it is to be imprisoned but free,
he is black but also white, he is not a motif on the wall of the Louvre
but a living, walking creature in a restaurant in Chiado, he gives
a small coin to a drug addict passing by because another time
that could be him, he feels compassion for a gypsy boy playing
an accordion on the stairs of Glória and drops a coin into his
hat that the tiniest of dogs holds tightly in its mouth,
he moves his pen so anxiously on the paper that if a pen could
set fire to paper then the flames would already be licking
the roof, he goes round the same blocks from one day
to the next meeting the same people, he could choose
to go another way, but he doesn't want to, he
is satisfied with his life, which is turning stones
upside down, looking for secrets in holes,
he knows that his work is not worthless
although he does not live in the sense
that life is understood by these
bourgeois figures who pass
by the restaurant where he
sits, passers-by about
whose invisibility
he writes from one
day to the next the
same verses
with no
consolation

Last melancholic

94

D L
estine

iterare

Coimbra
Kaunis, karvainen Coimbra, aloitat päivän kieltämällä lehdenluvun, koska
lehteä ei ole maksettu ja ilmaiseksi et saa edes nuuhkaisua paratiisista jonka
yö kätkee sisälleen. Coimbra, olet rasvainen munkki, jonka täyte valuu suu
pielistä ja tekee kylläiseksi, mutta jättää jonkin epämääräisen hermostuneen olon, olet
mahtavia oikeutta yliopiston edessä jakavia suuria ihmismonumentteja
ja korkeita rakennuksia, olet mustia viittoja
ja Dom Diniksen patsas rehtorin kanslian edessä ja juhlallisia
huoneita, manueliinisia kiveen hakattuja solmuja ja runoilijoita, jotka ovat kiinnittyneet
kivisiin kupeisiisi tukevasti kiinni. Coimbra, olet kasvitieteellinen puutarha, joka ei ole koskaan auki,
muualta tuodut puut, joiden oksakaan ei huoju tuulessa, kuten
eivät lehtikioskin myyjäsikään, Coimbra, olet juhlallisia rutiineita joita toistetaan
tummissa makuuhuoneissa, pistoja, tunkeutumisia, maksullisia vieraita maksullisessa
kaupungissa, yli- ja aliannostuksia, oikeaa
en koskaan loydäkään.

Coimbra
Beautiful, hairy Coimbra, you start the day by denying reading the journal at kiosque, because
it has not been paid and freely one does not get even a sniff of a paradise that the
night hides inside, Coimbra, you are a greasy donut, the filling flows from edges
of the mouth and fills up, but leaves vague anxious feeling, you are
massive human monuments delivering the Justice in front of
the university and tall buildings, you are black cloaks
and the statue of Dom Dinis in front of the principal´s office and festive
rooms, manueline stoneknots and poets, that have fastly knitten
into your stony loins. Coimbra, you are botanical garden, never open,
otherwhere imported trees, not even a branch moves in the wind, like the
sellers of your kiosques, Coimbra, you are festive routines that are repeated
in the dark dormitories, pricks, penetrations, paid guests in a paid city, right
does cannot be ever found.

Translated by Omar García-Obregón
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LICĂ PAVEL (ROMÂNIA)

Poezii
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CĂMAŞA LUI IISUS
Împărţit-au hainele mele loruşi
şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.
(Psalmi 21: 20)

Au vrut cămaşa Lui
Care,
Având cusătură de litere,
Nu putea fi împărţită
Fără riscul de a se risipi
Cuvântul.
Şi atunci au decis
Să hotărască sorţii.
Norocosul,
Ales anume de Cer,
Era poet,
Pentru că numai un oştean
Închinat Logosului
Merită să îmbrace
Lumina crucii

The Seamless
Robe of Jesus
They divide my garments among them,
And for my clothing they cast lots.
(Psalmi 21: 20)

They wanted His robe
which,
as it was woven in one piece with letters,
couldn't be devided
without the risk of dispelling
the Word.
So they let
the dice decide.
The lucky one,
was selected by the Sky,
and was a poet because only a soldier
serving the Logos
deserved to wear
the light of the cross!
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VREMEA CRIZEI
Călăii
Au intrat în şomaj tehnic:
Din cauza crizei mondiale
A scăzut producţia
De cruci
Şi de piroane
Iar martirii,
Fiind prea săraci
Cu duhul,
Nu le pot cumpăra
Din venituri proprii
Pentru a-şi permite luxul
Răstignirii.
Ca să parvină,
Unii au încercat să se lipească
De ochiul dracului
Însă el i-a repins
Pentru că miroseau a tămâie.
Văzând că tot mai mulţi creştini
Se îndreaptă spre el,
Ca să-şi salveze ţinutul,
Satana a pus în calea lor
Un indicator de circulaţie
Cu sens obligatoriu
Spre Golgota.

In the Time of the Crisis
The executioners
have gone on strike:
because of the global crisis,
the production of crosses
and nails
is down,
and the martyrs,
being too feeble-minded,
cannot purchase them
with their own gotten gains
to afford the luxury
of a crucifixion.
To do so,
some have tried to use
the root of evil,
but the devil rejected them they smelled like incense.
Seeing that more and more Christians
headed his way,
to defend his territory,
Satan raised on the road,
a traffic sign:
one-way to Golgotha.
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SUPLICIUL
Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor
că nu ştiu ce fac.
(Luca 23 : 24)

Cu biciul îi brăzdau pielea
Şi soldaţii nu ştiau
Că în rănile lui
Deschideau muguri de aripi.
I-au pus coroana de spini
Fără a bănui
Că-i aşează pe frunte
Raze de lumină.
L-au obligat să-şi poarte crucea,
Neştiind că ea e soclul
Pe care Iisus
Avea să unească Cerul cu pământul.
Apoi L-au crucificat,
Bătând în cuie,
Pentru vecie,
Credinţa-n Înviere
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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!
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SIMT CĂ EXIŞTI
(...) „Dacă nu voi vedea, în mâinile lui, semnul cuielor,
şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor,
şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!”

Am nevoie de un sfânt, Doamne
Îmi e crucificată privirea
În patru puncte cardinale
Şi nu găsesc Golgota.
Merg îngenuncheat,
Cu capul în pământ;
Cum să văd altceva decât lutul
Din care am ieşit?
Am nevoie de un sfânt
Să mă ridice
Până la piroanele
Care mi-au ţintuit păcatul
Şi iertarea.
Dacă mai eşti acolo,
Pune un oştean
Să-mi înţepe coasta cu o suliţă,
Pentru a simţi
Că exişti

I feel that you are
(...) „Except I shall see in his hands the print of the nails,
and put my finger into the print of the nails,
and thrust my hand into his side, I will not believe.”
(John 20 : 25)

I need a saint,
God!
My gaze is crucified
upon four cardinal dirrections,
and I cannot find Golgotha.
Walking on my knees,
Bowed head,
How can I see anything else
but the clay
that sprung me?
I need a saint
to lift me up
to the nails
that clinched my sin
and my absolution.
If you are still there,
ask a soldier
to pierce my side with a
spear,
for me to feel
that you are!
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SĂRUTUL TRĂDĂRII
Dar iată, mâna celui ce
Mă va vinde este cu mine la masă.
(Luca 22 : 21)

But behold, the hand of him
who betrays me is with me on the table.
(Luke 22 : 21)

Când apostolii
Îi mâncau trupul
La Cina Cea de Taină,
Îngerii
Au stins stelele
Să nu se vadă mâna
Înfometată de arginţi.
Dar le-au reaprins curând
Să lumineze
Sărutul
Care a pecetluit
Răstignirea Iubirii
Pentru puterea ei
De a ierta

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

ÎN OGLINDĂ

In the Mirror

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
100

The Kiss of Betrayal

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
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Liceul

Alexandru Lahovary
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.
- Uite ce e băiete, la mine nu mai ai ce căuta. Poţi nici
să nu mai vii la ore (mai erau două luni de şcoală). Şi dacă
la sfârşitul anului nu treci la latină, (în acea perioadă,
începând cu clasa 7 ne separam în ştiinţific şi literar, cei de
la ştiinţific făceau matematică iar cei de la literar latină şi
greacă) te las corijent şi bineînţeles repetent aşa că o să ai
destul timp de poezele.
Cum a plecat, tot eram la tablă cu creta în mână, am
continuat:
Virgile, Măria Ta
La Mănescu, nu mai sta
şi-ascultă a lui povaţă
Cară-te cu-a ta mustaţă
cât mai iute la latină
unde viaţa e mai lină
Fără X grec Ypsilon
doar vreun vers din Ciceron.
Şi nu e minciună, dar abia când pusesem punct, cine
intră pe uşă? Mănescu cu Guşetoiu, să-i arate şi lui
mârşăvia:
- Ia te uită fraţilor că măi făcu una
Asta a pus capac carierii mele ştiinţifice, căci din
toamnă i-am căzut plocon bietului Papadopol la latină.
Dar să revin la talentele mele de versificaţie.
Cum numai de trecut lemnele din mână în mânăeram pe trei rânduri de la grămadă până la magazie-nu
aveam chef, ne întreţineam unul cu altul să treacă timpul
până ce şi-a vârât dracul codiţa şi am început să versific,
căci de cântat, mai uşor:
Am venit şi noi la şcoală
Cărticică să-nvăţăm,
De trei luni de zile-ncoace
Lemne-n magazii băgăm.
Iupaidia-dià-dià
Iupaidia-iupaida.
Iupaidia-dià-dià-

Vâlcea
Iupaidia, dià-da.
N-aş putea spune că am rupt inima târgului, dar în
lipsă de altceva mai bun, au început cei din jurul meu:
Am venit şi noi la şcoală, etc la care din ce în ce mai
mulţi au intrat în horă (să te ferească Dumnezeu de
psihologia maselor) încât în decurs de câteva minute, 800
sute de voci tinere şi bine hrănite au început să cânte în
ritmul în care dădeau lemnele din mână în mână:
Am venit şi noi la şcoală
Cărticică să-nvăţăm,
la care, fără dirijor (Să crape Burtică de necaz) s-a
făcut un cor pe trei voci, unii cântând:
Am venit şi noi la şcoală
Cărticică să-nvăţăm
Alţii, tenorii, răspunzând:
De trei luni de zile-ncoace
Lemne-n magazii băgăm,
Iar başii
Iupaidia. Iupaidia etc.
Vă daţi seama că răsuna curtea liceului de Iupaidia,
încât şi trecătorii ce treceau pe stradă se opreau şi se
uitau peste gard la minunea din curte. Bineînţeles că
zumzetul a ajuns până în cancelarie de unde a ieşit un
profesor să vadă ce se întâmplă ca apoi să vină toată
cancelaria, stând la ferestre unul peste umărul altuia să
vadă mai bine şi să se strice de râs până ce a auzit şi
Guşetoiu din biroul lui scandalul.
Când a ieşit afară şi a realizat ce se întâmplă a crezut
că turbează. A venit ca un uragan în faţa elevilor, şi a urlat:
- Cohortă, Drepţi (Era pe vremea străjeriei)
La care toţi am înlemnit care cum ne găseam, cei mai
mulţi cu bucăţile de lemne în braţe.
Era o poziţie de drepţi foarte originală, dar cum să dai
drumul la lemne jos? Ar fi căzut pe picioare.
Numai ecoul continua, căci curtea fiind închisă era
ecou, Iupidia-iupaida...
- Cine a făcut cântecul?
O linişte de mormânt s-a aşternut ceeace l-a inervat
şi mai tare pe director, bănuind un complot”.
Şi nu din solidaritate nimeni nu a spus nimic, nu
Sunt convins că nimeni, în afară de împricinatul, nu
mai ştia cine era autorul.
Ce vreţi, psihologia maselor.
Trăgeam cu coada ochiului la vecinul din dreapta şi
din stânga şi mi-am dat sama că habar n-aveau de unde
venise cântecul:
- Cohortă, prin flanc câte unul pe trei linii adunarea

VIRGIL SACERDOŢEANU (FRANŢA)

(continuare din numărul anterior)
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(Erau mulţi)
- De la unul la trei, număraţi
Şi a început numărătoarea.
- Numărul unul şi trei un pas înainte.
Zis şi făcut.
- Numărul doi eliminaţi pe trei zile.
Eu eram numărul unu, aşa că nu am fost eliminat.
Când ne-am întâlnit la 20 de ani de la absolvenţă şi la
masă a venit vorba de Iupaidia – Iupaida şi i-am spus lui
Guşetoiu (de care mă legase o caldă şi duioasă amiciţie cu
toată diferenţa de vârstă, până la respectabila vârstă de 94 de
ani când a decedat, cu care aveam să corespondez el la
Râmnic eu la Paris chiar pe vremea dictatorii şi ştiţi ce riscuri
îşi asumau cei ce corespondau) a căzut pe gânduri şi serios a
spus;
- Cred că aş fi fost în stare să te strâng de gât dacă aş fi
ştiut că tu erai...
- De fapt ar fi trebuit să mă aştept de la obrăznicia cu
grajdul...
- Şi când te gândeşti cât m-am luptat cu Mănescu să nu
te lase repetent...
Şi a căzut pe gânduri, amintindu-şi de vremurile când era
cineva.
La data când povestesc abia ieşise din ani grei de
temniţă pentru că a avut demnitate şi nu a colaborat.
Îmi reamintesc de o epigramă pe care şi-a făcut-o singur.
Mă întreb cum a avut curajul să mi-o trimită la Paris. Era prin
1987, când din acel cineva ce fusese, căci toţi îi spuneau
Domne Director sau Domne profesor, acum, zdrobit de
tăvălugul istoriei, ajunsese.
Nea Mitică
Nea Mitică, Nea Mitică
Ai ajuns monedă mică.
Azi pe stradă toţi te strigă;
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Nea Mitică Nea Mitică
Dar gândesc la o adică,
Că mai bine Nea Mitică
Decât Tov. sau Tovulică...
Şi chiar în anul când îşi serba cea de a 94 aniversare a
avut satisfacţia dureroasă să vadă prăbuşită în neant
bicisnica dictatură.
Felicitându-l de la Paris (din diferite pricini nu am putut
veni în ţară înainte de 1993,) şi urându-i să se ţină tare şi să
atingă suta, mi-a răspuns amar în stihuri:
Geaba ai atins suta
Dacă ai pierdut minuta.
Şi cine putea şti mai bine decât el care la vârsta când un
om poate da tot ce a acumulat ca experienţă atâţia ani, a fost
desfiinţat şi ca intelect şi ca entitate umană de aşa zisa
democraţie populară.
Păstrez versurile lui, între care unele sunt de o reală
valoare artistică, dar toate străbătute de un profund tragism
aproape Sakaesperian.
Şi nu pentru persoana lui, ci pentru situaţia unui popor şi
a unei ţări întregi.
Cu câtă demnitate şi patriotism lucid, nu fanfaron,
încerca să ne facă să descifrăm tainele de nepătruns ale
istoriei şi mai ales ale celor ce fac istoria.
Lucru pe care aveam să-l cunoaştem pe propria noastră
piele şi experienţă.
Nu mă pot abţine să nu fac comparaţia-ajută-mă
Doamne să fiu subiectiv-cu un alt profesor ce ne fusese
catapultat de serviciile poliţiei secrete ruseşti.
Blândul şi domolul Blaga.
Cu voce mieroasă strecurată printre buzele subţiri, buze
de om nesincer şi ipocrit încerca, (deşi venise pe post de refugiat basarabean şi fusese primit cu braţele deschise, ca un
frate în suferinţă,) încerca să ne strecoare otrava comunistă.
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Vă aduceţi aminte cu câtă şiretenie a început să
denigreze puterea regală?
Trebuie să recunosc, în ce mă priveşte, că nu am fost
adeptul unei regalităţi sclave a legii Salice (dar asta e altă
poveste).
Blaga nu din convingeri antiregaliste, ci pentru a pregăti
printre tineri un curent antiregalist pentru început, revoluţionar
cu trei rânduri de ghilimele ulterior ne strecura perfid otrava
Marxist-Leninistă.
Întâlnindu-l după nu mulţi ani în fruntea nomenclaturii
comuniste-ajunsese rectorul facultăţii de la Braşovbineânţeles politic, căci nu avea nicio contingenţă cu tehnică,
în timp ce profesori de o reală valoare şi morală şi
profesională zăceau în închisori ca Marin Trincă, Emil
Ştefănescu, Apolzan sau Mitică Guşetoiu.
Nu ştiu cum a mai evoluat acest-cer scuze că redau
expresia ce îi era adresată de elevi:
“VORBĂ DULCE, CUR VICLEAN
CARACTER BASARABEAN ,
eu părăsind ţara în 1980 când el era în vârful scării
nomenclaturii comuniste.
Nici nu ştiu dacă mai trăieşte.
Dar aş dori să trăiască
Să vadă cât rău a făcut celor ce l-au primit cu braţele
deschise.
Eu n-am avut niciodată niciun conflict cu el. Dimpotrivă a
fost o perioadă când încerca pe cât îi permitea atitudinea
noastră oltenească să mă facă adeptul ideilor lui(măcar dacă
ar fi fost ale lui) dar nu pot să nu mă revolt când îmi dau seama
cât de naivi am fost noi românii şi cât de ticăloşi mesagerii
agenturii bolşevice.
Mă întreb dacă el a lăsat o cât de mică amintire de stimă
şi respect în sufletele noastre.
Dar Nea Mitică supravieţuise atâtora altora care doar în
amintirea celor vârstnici să mai dăinuiască.
Cine îşi mai aminteşte de farmacistul Pendifranga? (Cel
ce avea 6 degete la mâna stângă degetul gros fiind despicat în
două)
De ceasornicarul Ceh Paşek? Un tip înalt şi simpatic,
De scundacul şi puţin adusul de spate ceasornicarul
italian Marconi (Unchiul colegului nostru Ţamblac, botezat
aşa de Şefu)
De Griua din Piaţă,
De pescarul Rădulescu (tatăl colegului nostru, botezat
Bibanul tot de Şefu-avea să ajungă ofiţer superior-frate cu
marele actor de comedie Rădulescu Bibanu - care avea să-i
fure pseudonimul fratelui lui, colegul nostru, căci el nu l-a avut
profesor pe Zamfirescu să-l boteze)
De Violeta-firma magazinului de mercerie ţinut de tatăl
colegului nostru Dorel Ştefănescu-avea să ajungă director în
ministerul comerţului, văr cu Bebe Ştefănescu, al cărui tată
avea tot un magazin de mercerie, dar mai în centru, Ruleta.
Apropo de proprietarul acestui magazin. Am să vă
povestesc o istorie adevărată cu el.
În Râmnic era o colonie destul de puternică de evrei
dovadă că aveau şi o sinagogă pe bulevard. Nu ştiu dacă mai
există, căci marea majoritate a evreilor au plecat din oraş
imigrând în cele patru puncte cardinale, numai să scape de
paradisul comunist.
Printre magazinele lor, căci cu asta se ocupau în
Râmnic, cu comerţul şi cu medicina (Cine nu l-a vizitat pe
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simpaticul bătrânel Rosental când avea dureri de măsela?)
erau:
La Doi lei, de confecţii, unul de fierărie şi obiecte casnice,
Dermata de încălţăminte precum şi un Magazin Universal în
special cu mercerie. Foarte bine plasat, la intrarea în piaţă,
încât toţi ţăranii ce veneau la târg, treceau prin faţa lui şi
dădeau câte o raită magazinul având vitrinele bine
prezentate, că-ţi făceau cu ochiul. Ţăranii, ca toţi ţăranii
practici, întâi dădeau o raită la - HORA ŢÂRĂNEASCĂ magazinul cu pricina (de ce horă şi de ce ţărănească când era
ţinut de Şmilovici, nu prea înţeleg) apoi treceau şi pe la Violeta
şi pe la Ruleta, şi luau de unde era mai ieftin. Diferenţa de preţ
era foarte mică, adică de fapt nu prea era de loc, concurenţa
fiind mare iar târgul mic. Însă, Hora ţărănească având de toate
până la urmă ţăranii cam de aici cumpărau. Celelalte
magazine, mai elevate erau apanajul Râmnicenilor. Între
negustori-repet fiind târgul mic-era un consensus de a se
respecta regulile jocului şi a nu se trişa unul pe altul.,
respectându-se un anumit barem al preţurilor.
Până într-o zi când, intrând la Ruleta ca de obicei într-o
marţi, ţăranii au spus nemulţumiţi:
- Jupâne, nu luăm de la dumneata, că uite Hora
ţărănească vinde america-pânza albă pentru cearceafuri, feţe
de masă, etc.-cu 50 de bani mai ieftin metrul.
Ştefănescu, făcând mintal calculul, şi-a dat seama că nu
se poate, căci la preţul ăsta ar fi însemnat să nu aibă niciun
beneficiu, furnizorul fiind pentru toţi acelaşi, fabrica Şerg din
Braşov.
- Nu se poate Bade, nu se poate
- Ba se poate Uite acum viu de la hora Ţărănească.
Dacă îl dai la acelaşi preţ, iau de la dumneata. Dacă nu, iau de
la Iţic.(Pentru ţărani, toţi Jidanii erau Iţic)
- Nu pot să dau la preţul ăsta, căci aş vinde în pierdere.
- Cum vrei, dar eu mă duc la Iţic.
Şi cum au fost mai mulţi ţărani ce au trecut pragul
magazinului lui în ziua aceia, repetându-se de fiecare dată
povestea, a început să-şi facă probleme.
Şi-a trimis şi el oamenii lui să se facă că cumpără să vadă
dacă aşa era. Şi într-adevăr, aşa era.
Intrigat s-a dus la patronul merceriei (pe vremea aceia nu
erau dotate cu telefoane toate magazinele, dacă nu mă
înşeală memoria numai librăriile Anastasiu şi Petrescu şi
Fundătureanu aveau telefon şi parcă şi Pendifranga) şi a stat
de vorbă ca între bandiţi spunându-i că nu înţelege cum poate
vinde la preţul ăsta, că înseamnă că vinde fără niciun câştig,
adică în pierdere.
La care patronul - bandiţii între ei fiind şi prieteni i-a
spus:
- Ascultă bă Goi tâmpit (sinonimul pentru evrei al
Jidanului împuţit pentru români) capul unui jidan a mai fost la
un cur de babă (de fapt un proverb pur românesc, din părţile
ardealului) Şi deşi nu sunt înalt ca bradul dar prost ca gardul
(patronul era un tip scundac, cu o barbă slinoasă şi cu o
conjunctivită biblică, iar Ştafănescu era într-adevăr înalt ca
bradul, deşi nu era deloc prost ca gardul nici măcar în afaceri)
am comandat la Şerg să-mi facă pentru mine materialul cu un
centimetru mai îngust.
Exact diferenţa de 50 de bani.
Căci ţăranul român, deştept nevoie mare, măsoară de 10
ori pânza, dar numai în lung, niciodată pe lat.
A făcut şi Ştefănescu comandă la Şerg, dar degeaba.
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Niciun ţăran nu mai venea la el să cumpere că s-a dus vestea
că vinde scump...
Cu librăria Anastasiu şi Petrescu-cine poate uita forfota
de la începerea anului şcolar, cu vândutul cărţilor, al hârtiei
albastre pentru învelit coperţile, cu etichetele şi mirosul
cernelei Pelican? - este o altă istorie.
Şi este şi aceasta adevărată.
Librăria avea în afară de articole de papetărie şi articole
de uz caznic-nişte valize din piele de mare preţ-precum şi
automobile şi era (cred) singurul reprezentant al loteriei
Stănoiu-cred că nu mă înşeală memoria-care vindea lozuri la
cetăţeni. În fiecare lună, a doua zi după tragere, se înfăţişa o
bătrânică, destul de simpatică, dar tare bizară-ca să nu zic
sonată-şi întreba:
- Am câştigat ceva Maică?
- Arată biletul, să vedem
- Păi nu am bilet.
- N-ai cumpărat bilet?
N-am cumpărat Maică.
- Păi atunci cum vrei să câştigi?
- Dacă vrea Dumnezeu, câştig Maică.
Şi asta în fiecare lună.
Lună de lună.
Încât ajunsese de poveste printre toţi vânzătorii librăriei
(ştiu întâmplarea de la un tânăr vânzător din Pietrari, Mentea.
Un băiat tare drăguţ, brunet, cu nişte ochi mari dar care îşi
trăgea mâna dreaptă, cred că avea o pareză, şi care mi-a
spus amuzat ce s-a petrecut)
Într-o zi, unul dintre băieţii de prăvălie a avut ideia să
pună mână de la mână şi să-i cumpere un bilet, bineînţeles cel
mai ieftin, să-i facă o bucurie babei. A doua zi după tragerea
loteriei din luna respectivă băbuţa s-a prezentat ca de obicei
cu întrebarea:
- Am câştigat ceva Maică?
Băieţii, care încă nu verificaseră biletul, scot biletul, îl
verifică şi spre surprinderea lor constată că ieşise câştigător.
Destul de surprinşi, îi spun băbuţei:
- Ai căştigat, Măicuţă.
- Vedeţi Maică, că dacă vrea Dumnezeu, câştigi şi fără să
joci?
Sau cine o poate uita pe Coana Miţa, cofetăreasa?
Care dintre copii şi elevi, nu a stat minute întregi în faţa
vitrinei ei, pentru a admira imensul ou de ciocolată de Paşti,
sau Moş Crăciunul de un metru, din ciocolată cu lapte?
Cine dintre elevi nu a şutit măcar odată o prăjitură de la
ea? Căci ne duceam şi cumpăram câte un cremşnit dar
mâncam două. Mai ţineţi minte ce mică era cofetăria ei?
Câteva măsuţe. Dar ce rafturi pline cu savuroase prăjituri Mai
ales platourile cu ecleruri puse mai spre fundul cofetăriei.
Ne duceam câte trei patru, unul lua un cataif sau un
cremşnit în farfurie în timp ce ceilalţi ţineau tira şi îl acopereau
pe cel ce pe lângă prăjitura din farfurie înghiţea şi cel puţin un
ecler - erau mai uşor de şutit” - şi apoi făceam cu rândul.
Vă aduceţi aminte fraţilor, când cu ocazia aniversării a
douăzeci de ani de la absolvenţă, ne-am dus amuzaţi, să-i
plătim lui Coana Miţa prăjiturile furate?
Coana Miţa, la fel de dolofană-ba chiar mai dolofană, că
mai trecuseră nişte ani - dar la fel de jovială şi cu acelaşi
zâmbet bonom pe faţă - ne-a primit plină de bucurie şi ne-a
spus:
- Iar aţi venit în bandă să-mi furaţi eclerurile?
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- Nu Coană Miţo, de data asta am venit să ţi le plătim pe
cele furate.
- Bătu-v-ar norocul, că mereu tremuram de frică să nu vă
înecaţi.
- Mai ales tu bondocule (era vorba de Gică PopescuGogoaşe) tu nu te mulţumeai cu un ecler, şi doar de aia le
pusesem acolo, ca să credeţi că nu vă văd, nu, tu înfulecai
dintr-o înghiţitură un cremşnit.
- Sau lunganul ăla(era vorba de Frujină-băiatul popii)
care se spurcase la cataif.
- Tu - venise rândul meu - luai eclerul şi roşeai tot până la
urechi până ce îl mâncai.
Şi noi care credeam că furam neobservaţi.
Şi în loc să ne ia banii, ne-a poftit:
- Şi acum mâncaţi pe săturate şi la vezeală.
- Da mai întâi să-mi spuneţi fiecare ce aţi ajuns în viaţă.
După Coana Miţa, ne-am dus în corpore la Tanţu
Dănicel, cel cu cafeneaua.
Eu intram pentru prima dată la el. Era cafeneaua la care
elevii erau toleraţi. (Era tare simpatic ţiganul burtos) Acum îmi
dau seama că în orăşelul cu 10.000 de locuitori erau mulţi
străini ce mâncau o pâine în ţara asta. Era o puternică colonie
de germani (Aveau şi o biserică lutherană lângă liceul
Lahovary) de Evrei am pomenit, erau Francezi, Italieni (Aveau
şi ei o biserică Romano Catolică pe terasă) ba şi Greci şi Turci
şi Albanezi. De ţigani să nu mai vorbim. Se găsea un cartierdincolo de Hozoc, spre Călimăneştii – unde toate casele pe
partea stângă erau ale ţiganilor. Se şi numea În ţigănie .
Dar nu toţi ajunseseră să aibe cafenea în plin centru
oraşului.
Nici să fie spălaţi ca Dănicel.
Care în plus făcea o cafea Turcească pe cinste.
În timp ce ne sorbeam cafeluţa, băieţii au început să dea
o bilă la acelaşi biliard vechi de peste 40 de ani.
La foarte scurt timp avea să-i fie închisă cafeneaua.
Apropo, care ştiţi ce s-a mai întâmplat cu bruneţica poate prea bruneţică - de durdulia fiica lui?
Câtă deosebire între cele două întâlniri de la absolvenţă
la care am participat eu: cea de 20 şi de 50 de ani.
Poate unde eram încă tineri şi nu ni se risipise elanul şi
entuziasmul pe drumul spinos al societăţii multilateral
dezvoltate.
Cum ne strângeam în braţele viguroase, cum ne spuneam realizările şi mai ales dorinţele de a realiza lucruri mari.
Iar acum nişte bătrânei, majoritatea ştirbi şi obosiţi
Tare obosiţi.
Fără sclipirile de draci în ochi.
Nişte bătrânei care căutam să mai legăm nişte fire rupte
de o soartă vitregă, exact ca în cântecul pe care îl
interpretaseră în revista Lahovarii prezentată de noi prin
1945, în clasa 8, cred că regretatul Stancu Lascăr cu Puiu
Cernăianu, parcă văzându-se la anii de acum:
Când eram flăcău odată
(Şi acum mă trec fiori)
Cum vedeam trecând vreo fată,
După ea prin vânt şi ploi. Târ-târ-târ..
Iar acum la bătrâneţe
Ia mă ţiu că sunt bărbat.
Viaţă viaţă, aţă, aţă
Iute te-ai mai depănat.Tăr-tăr-tăr
(va urma)
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(continuare
din numărul trecut)

Cap. 7.
- 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. În
timp va apare şi parteneriatul
sacerdotal masculin-feminin
aşa cum era în vechime la
religiile primare. La romani de
pildă exista acest parteneriat
format din preotul pontif şi
preoteasa vestală. Am asistat
personal la cetatea Porolissum
din Moigrad, anul acesta, la un
astfel de ritual oficiat în
parteneriat masculin-feminin.
- Cu trecerea la Zamolxe a
profesorului Bârnea, a plecat
dintre noi cei vii primul preot
zamolxian modern declarat ca
atare. A mai fost mai înainte şi
părintele Boca, dar el nu şi-a
spus niciodată zamolxian, era
doar un premergător şi trimisul
zeului Dumnezeu să ne aducă
mesajul: Va lua ţara foc din
Prislop Ţara este atinsă deja de
focul sacru zamolxian. Cele
întâmplate, cu emergenţa
zânelor moderne şi apariţia
vetrelor dacice în România, este
sugestiv.
- Spune-mi Florine ce vom
face cu regulile de aplicaţie a
z a m o l x i a n i s m u l u i
contemporan? Eu lucrez încă la

Cartea lui Zamolxe, o prelucrare
după notele profesorului
Bârnea. Le-am adus cu mine în
Sydney unde am mai mult timp
să scriu. Au descrieri ale
practicilor zamolxiene moderne.
Dar nu pot face publice aceste
note. Versiunea finală a cărţii va
dura câţiva ani până să fie gata.
- Pe parcurs mai scrii câte
ceva pentru a avansa în această
direcţie. Poate conceptualizezi o
carte a zânelor, un fel de statut al
lor, care le defineşte rolul
sacerdotal. Ştiu că profesorul
Bârnea avea multe informaţii
scrise pe aceaste teme. Dar, vor
fi şi alţii care dezvoltă ideile
zamolxianismului modern,
deoarece manifestarea spiritului
lui Zamolxe a luat amploare. Fii
convins că zânele, deja iniţiate
în preoţia decenee, vor primi
inspiraţie cum să procedeze în
continuare. Ele, care sunt
încărcate cu spiritul Marelui
Preot Deceneu, vor avea destul
discernământ pentru a lua
decizii corecte la iniţierile
zamolxiene.
- Şi eu cred în aceasta, îi
spun lui Florin cu convingere. În
altă ordine de idei sunt
preocupat de ceea ce se spune
despre un iminent sfârşit al lumii.
Sunt preziceri care converg
către anul 2012. Există astăzi o
mulţime de grupări creştine care
susţin că aceasta se va întâmpla
î n m o d s i g u r. A n u m i t e
configuraţii astrale legate de
ziua de 21 decembrie 2012 sunt

interpretate ca având aceleaşi
consecinţe pentru omenire. Mă
întreb dacă ştii ceva pe această
temă de la profesorul Bârnea?
- Am discutat subiectele. El
avea cu totul o altă interpretare a
profeţiilor. Credea într-adevăr că
este vorba de un sfârşit al lumii,
dar nu al lumii întregi, ci... al lumii
creştine.
- N-am mai auzit de o aşa
părere. Sunt foarte surprins.
- Mai spunea că previziunile
din Apocalipsă trebuiesc văzute
din perspectiva creştină ca
referindu-se doar la lumea
creştină. Şi mi se pare logic să
fie aşa. Alte religii ale lumii nu iau
în consideraţie profeţiile Bibliei.
Creştinismul, credea profesorul,
şi-a anticipat propria-i dispariţie,
ca după aceasta să se nască
aşteptata lume nouă.
Interpretarea, aşa cum a făcut-o
el, pare plauzibilă, dar eu aş mai
adăuga ceva la ea. Adevărul
este că în timpurile în care trăim
o altă ratare creştină a sfârşitului
lumii va compromite şi mai mult
această religie. Momentul va
contribui decisiv la apusul ei în
sensul că gradat în cursul
timpului ce urmează anului 2012
se va dezintegra. Lumea nu se
va sfârşi în maniera crudă şi
primitivă prezentată în
Apocalipsă, salvarea omenirii se
face prin graţie divină nu prin
măceluri de proporţii gigantice.
Prezicerile Bibliei sunt
absurdităţi care de-a lungul
timpului au tot hrănit frica de

OCTAVIAN SĂRBĂTOARE (AUSTRALIA)

PE
PE CALEA
CALEA
LUI
LUI ZAMOLXE
ZAMOLXE

105

D L
estine

iterare

Dumnezeu. Mintea omului de
astăzi le contestă veridicitatea.
Profesorul Bârnea prezintă aşazisul „sfârşit al lumii” cu o logică
impecabilă.
- Şi mie mi se pare raţională o
astfel de interpretare, îi
mărturisesc lui Florin. Mai ales
când vedem cum arată lumea
creştină astăzi.
- Nicicând nu a fost aşa
divizată, continuă Florin. În ultimii
20 de ani creştinismul ortodox
românesc trece printr-o criză acută
de identitate. Lumea creştină
colapsează din interior. De-a
lungul existenţei sale a generat
violenţe şi dezastre, cruciade,
războaie zise „sfinte”, măceluri ale
evreilor şi multe altele. Toate
acestea s-au adunat karmic încât
efectele acestor fapte sunt
resimţite cel mai mult acum în
epoca modernă. Astăzi, datorită
revoluţiei mondiale în informaţii
sunt posibile schimbări de
anvergură la nivel de umanitate.
Ceea ce se petrece acum în câţiva
ani, se întâmpla în trecut în 1000
de ani. Cifrele sunt relative. Trăim
într-o epocă în care schimbări mari
pot avea loc într-un timp foarte
scurt. Şi astfel de transformări se
accelerează. Priveşte revoluţiile
din Europa de Est. Cât de rapid sau putut transforma acele societăţi
care păreau îngheţate într-o
filosofie politică anacronică.
- Îţi dau perfectă dreptate.
- Ei, cam astea ar fi noutăţile,
continuă Florin. Regretăm fireşte
plecarea dintre noi a profesorului
Bârnea, dar nu-l plângem. Dacul
este oricum nemuritor. Aşa deci,
mâine ai o lansare de carte, apoi
pleci în Oz, Australia. Ce bilanţ
propriu îţi faci?
- Pot spune că am înfăptuit aici
în România... peste aşteptări.
- Bine. Îţi doresc drum bun şi
să ne vedem sănătoşi în anul
următor, îmi urează Florin.
- Mergem pe calea lui
Zamolxe, cea a străbunilor noştri.
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- Aşa să ne ajute zeul
Dumnezeu. La revedere
- Rămâi cu bine
Spiritul lui Deceneu, pe care
zânele zamolxiene moderne îl
posedă, va da roade. Vindecarea
neamului românesc se va face cu
ajutorul zânelor, paradigmele
poporului nostru. Din această
adevărată graţie divină va ieşi
omul frumos, demn, cinstit, harnic,
curajos, iubitor de oameni, fiinţe şi
natură, şi mai presus de toate
înţelept, aşa cum a fost Zamolxe,
zeul străbunilor noştri.
Îmi amintesc de Cătălin,
cutezătorul drept, de Cosmin,
tânărul de mâine, de Vasile,
conducătorul vizionar, de Resos,
maturitatea neamului, şi de toţi
dacii liberi din tabăra Zamolxis
2009. Suntem pe calea renaşterii
neamului românesc
Zamolxianismul modern nu
este naţionalism, ci
conştientizarea unei spiritualităţi
care reprezintă oamenii arcului
carpatin. Aşa cum alte popoare şiau constituit o spiritualitate pe
baza centralităţii lor geografice, tot
astfel putem să facem şi noi,
neamul românesc. Poporul evreu
îşi are centralitatea în Orientul
Mijlociu, chiar dacă de-a lungul
istoriei a pribegit prin lume. E
mândru de moştenirea spirituală
de la strămoşii lor. Poporul japonez
este legat de spiritualitatea
Muntelui Fuji. Hinduşii girează
spiritual în jurul Munţilor Himalaya,
lăcaşul zeilor lor. Noi, neamul
românesc, poporul zânelor şi
zeilor, avem centralitatea spirituală
în Munţii Carpaţi. Ne-a fost lăsată
moştenire de străbunii noştri.
Ţelul noului imaginar spiritual
al poporului român este crearea
omului frumos aflat în rezonanţă
cu armonia plaiurilor noastre
mioritice şi cu toţi cei care le
locuiesc.
Revenit în Australia, primesc
mesaje ale luminii şi speranţei de
la prietenii mei din România. Un

email vine de la Paul, Fiul
C e a h l ă u l u i . Av e m p r o i e c t e
importante de înfăptuit la muntele
sacru al Moldovei. Sufletele
străbunilor aflate în Ceahlău s-au
trezit şi ne cheamă.
Prin email Zâna Pădurii îmi dă
o veste minunată. Trei dintre
Zânele din Bucegi au construit şi
consacrat o vatră dacică undeva
pe lângă Câmpina. Este închinată
Zânei Libertăţii, personificată de
Coralia. Îmi amintesc de ceea ce
se scria despre daci care „puneau
libertatea mai presus de orice”.
Spiritele străbunilor daci revin în
sufletele oamenilor care trăiesc în
toată zona arcului carpatin.
Este începutul lunii octombrie
2009. Zâna Dansului îmi
sugerează să scriu un imn pentru
trezirea neamului nostru.

Imnul Trezirii
Neamului Românesc
S 1: Venit-a timpul de trezire.
În lunga noapte adânciţi
Noi am uitat de nemurire.
Deschideţi ochii, vă treziţi
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 2: Ne ierţi Zamolxe, zeu slăvit
Duşi de restrişte te-am uitat,
Dar astăzi ştim c-ai revenit
Din foc şi piatră ne-ai creat.
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 3: Glia română ne e sacră
Ne-a fost lăsată de strămoşi.
Trăim în vechea noastră vatră
Noi suntem oamenii frumoşi.
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
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Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 4: La zei şi zâne-om ridica
Noi vetre, temple şi altare.
Zamolxe se va bucura
Vom şti că sufletul nu moare.
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 5: Din rădăcina strămoşească
Ivitu-s-au tulpine noi.
De-a pururea o să rodească
În inimi suflet de eroi.
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 6: Lumea va şti că suntem drepţi.
Că neamul nostru românesc
Este poporul de-nţelepţi.
Noi suntem cei ce se iubesc.
Refen: Poporul Soarelui revine
La legea dată de străbuni.
Sânge de dac ne curge-n vine
Suntem un neam de oameni buni.
S 7: La timpu-acesta de trezire
Noi vom rămâne înfrăţiţi
Cu zei şi zâne-n nemurire.
Deschideţi ochii, vă treziţi
Imnul poate fi folosit integral
cu o melodie specifică, sau strofe
din el pot fi părţi în cântece cu
aceeaşi temă.
De la Zâna Lunii, primesc un
mesaj către toţi oamenii: Atunci
când vei întâlni un zâmbet pe
buzele noastre, lumină în priviri, ne
vei auzi vorba blândă şi vei urmări
fapta noastră bună, acestea vor
aprinde şi-n tine, trecătorule prin
această lume, flacăra vie a
strămoşilor acestui neam de bravi.
Georgeta Tudosie îmi trimite
un mesaj care confirmă un
sentiment care se extinde printre

români: Ştim că a venit timpul în
care Zamolxe coboară tot mai
aproape de poporul Său.
Aflu de la Zâna Iubirii că
activităţile Zânele din Bucegi se
intensifică. Au loc consacrări
moderne. Primesc vestea că au
oficiat o nuntă dacică aducând
binecuvântările lor proaspeţilor
căsătoriţi. Tot de la ea aflu că
zânele moderne vor face botezuri
sacre dacice. Pentru astfel de
evenimente viitoare scriu o
invocaţie a mamei care-şi botează
propriul băieţel. Iată cadrul şi
scenariul:
Băieţelului, îmbrăcat frumos, i
se pune pe cap o coroniţă de
ramuri cu frunze verzi şi flori, la
alegere, depinzând de sezon. În
preajmă una sau mai multe zâne
pregătesc într-un container,
înconjurat de flori, un mic foc dacic.
La acest altar sunt şi beţişoare
parfumate. Una dintre zâne,
aleasă de mama băieţelului, face
ritualul aprinderii focului sacru cu o
invocaţie. Mama îl botează pe
băieţel cu câţiva stropi de apă pe
frunte. Apoi zânele îşi aduc
binecuvântările lor cu binefacerile
pe care le reprezintă fiecare.
Alternativ, atunci când botezul este
făcut de o zână în locul mamei, se
înlocuieşte cuvântul „mamei” cu
„zânei” în prima strofă şi cuvântul
„mama” cu „zâna” în strofa a patra.

Invocaţie la botezul
sacru dacic al unui
băieţel
S1: Dragul mamei puişor
Te botez cu un stropşor
Fruntea să-ţi fie senină
S-aibe parte de lumină.
S2: Să creşti mare sănătos
Chipul să-l ai arătos
Să asculţi buna povaţă
Fapta să-ţi fie măreaţă.
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S3: Glasul să-ţi fie duios
Sufletul să-l ai frumos.
De Carpaţi să-ţi fie dor
Eşti un dac nemuritor.
S4: De zâne o să-ţi vorbesc
(numele) eu te numesc.
Mama asta ţi-a urat.
Puişoru-i botezat.
Zâna Pădurii îmi trimite o
frumoasă binecuvântare
personală care mă inspiră să-i
compun o invocaţie. O poate folosi
la diferite ocazii.

Arborele vieţii tale
(invocaţie făcută
de Zâna Pădurii)
Ramuri verzi aşa să-ţi pună.
(zâna îi aşează o coroniţă pe
cap)
Eu sunt a Pădurii Zână
Ce-acum vine să-ţi dorească
Viaţa ta să înverzească.
S-o trăieşti într-un mister
Ce-o s-ajungă pân-la cer.
Şi mereu să străjuieşti
Tot ce-n viaţa ta iubeşti.
Pe căldura cea mai mare
Să stai numai la răcoare.
Ca stejarul să-nverzeşti
Toată viaţa să iubeşti.
Sufletul mereu să-l scalzi
În pădurile de brazi.
Când eşti la cules de mure
La răcoarea din pădure,
De-ţi vei aminti de mine
Eu voi fi mereu cu tine.
Dragostea tu străjuieşte
Sunt zâna ce te iubeşte.
Mereu să ai fraga gurii,
Ţi-o dau eu, Zâna Pădurii.
(zâna sărută pe obraz persoana pe
care a binecuvântat-o)
Constat că mesajele pe care
le primesc mă îndreaptă într-o
anumită direcţie de creaţie literară.
Sunt semne că trebuie să scriu
CARTEA ZÂNELOR. Noul
imaginar spiritual al neamului
românesc se înfiripă. Suntem pe
calea lui Zamolxe
107
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NUDUL
DOREL SCHOR (ISRAEL)

Omagiul frumuseţii feminine

Nud este denumit genul de
pictură care reprezintă un
corp uman gol. De cele mai
multe ori este un omagiu
adus femeii în frumuseţea
goliciunii ei. S-ar putea afirma
că nu se află pictor
contemporan care să nu fi
pictat un nud de femeie…
Nudul bărbătesc a fost mai
puţin abordat, deşi mari
pictori, din motive cunoscute
lor (şi nouă) l-au preferat celui
de femeie. Leonardo de Vinci,
Michelangelo, Caravaggio
precum şi destui alţii şi-au
dovedit din plin măiestria…
Primele reprezentări ale
trupului dezgolit le-a realizat
108

omul preistoric care a
imaginat acele zeităţi cu
pântecele şi sânii mari,
întruchipări ale maternităţii.
Nudul a fost o temă curentă
în arta anticilor europeni.
Venus Capitolina păstrează o
oarecare pudoare în timp ce
nu mai puţin celebra Venus
din Milo apare triumfătoare în
seducţia şi armonia ei
perfectă. Evul mediu a evitat
subiectul, dar pictorii din
Renaştere l-au reintrodus
curajos. Evident, s-au servit
de pretexte mitologice, de
scene biblice, de alegorii. Au
pătruns şi în pictura
religioasă, nuditatea
reprezentând imaginea
purităţii.
În pictura laică, nudul
celebrează frumuseţea,
graţia, eleganţa şi chiar…
virtutea. Depinde, evident, de
interpretare şi context.
Erotismul convenţional
ascunde sexul. Dar fiecare
epocă a dezvoltat subiectul
potrivit concepţiilor sociale,
politice, morale, religioase ale
societăţii respective. Pentru
unii, care consideră că femeia
trebuie să-şi ascundă faţa şi
gleznele, nudul este tabu şi
astăzi.

Pictorii au descoperit în
femeie pe mama, zeiţa, iubita,
sau pur şi simplu femeia
femeie. Ei au admirat şi
surprins simetria şi proporţiile,
nu au ocolit seducţia şi ispita.
Amănuntele goliciunii trec de
la interdicţie la extravaganţă.
Admirăm o galerie
impresionantă de personaje
feminine, de la cele rafinate şi
altele „fatale”, până la
nudurile de o simplitate
surprinzătoare; nuduri
inocente şi nuduri pasionale,
nuduri timide şi nuduri
îndrăzneţe… De la naşterea
imaculată a Afroditei lui
Botticelli la nudurile senzuale
pictate de Titian şi Giorgione,
la nudul total al lui Tintoreto şi
cel robust al lui Rubens, la cel
familial al lui Rembrandt, sau
complice vinovat al lui Goya,
tematica se prelungeşte firesc
la scandaloasa Olimpie a lui
Manet, la operele semnate de
Renoir, Modigliani, Pascin,
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Picasso, Dali, Delvaux,
Botero…
Dintre pictorii români îi vom
aminti pe Grigorescu, Tonitza,
Pallady, deşi lista ar putea
continua la nesfârşit, ca şi în
cazul israelienilor Rubin, Ianco,
Bezem, Rosentalis… Noi vom
rămâne, ca întotdeauna,
admiratori ai genului,
credincioşi principiilor şi
valorilor noastre estetice.

O

F A P T Ă

B U N Ă

Ziceri de Dorel Schor
• Legile fizicii sunt valabile şi pentru sentimente…
Dar cine mai ţine minte legile fizicii?
• Important e să fii pe fază când se schimbă roata
(citat).
• Doi care nu se ceartă nu înseamnă că se iubesc.
• Şi pentru minuni e nevoie de martori…
• Şi noi putem să ne supărăm fără motiv...! (Roni
Caciularu).
• Nu toţi reuşesc să treacă de bariera imaginaţiei.
• Când vrei război cu cineva, întâi îl începi şi apoi îl
declari (sau nu).
• La necaz, omul crede orice.
• Dacă cineva dă bani pe rufele tale murdare, nu
înseamnă că au vreo valoare.
• Aşa se ţes încet covoarele şi dosarele (Barbu
Schechter).
• Întotdeauna tineretul de ieri a fost nemulţumit de
tineretul de astăzi…
• Cutare mă laudă… Încep să mă tem.
• Diferenţe: eu nu am nici un cuvânt rău despre
Cutare, tu nu ai nici o vorbă bună despre el.
• Toată admiraţia pentru cei care răspund genial la
întrebări idioate (Nae Cernaianu).
• Şi tinereţea se învaţă. De la bătrâni.
• Câte unul îţi spune prostii şi dacă îl întrebi cât e
ceasul.
• Confruntarea e între cei mulţi şi cei culţi..
• E bine să ai pe cineva în spate…Dacă nu te
cocoşează.
• În războiul modern nu contează numărul
baionetelor.

• Zvonurile bune se răspândesc repede… Cele rele
se propagă fulgerător.
• Moartea e pedeapsa celor care se nasc (Getta
Berghoff).
• Mi-au reproşat că n-am isprăvit… Şi eu nici măcar
nu am început.
• Astăzi nu a făcut nimic rău. Nu este aceasta o
faptă bună??
• Bine că veşnicia nu se termină toată în acelaşi
timp.
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IN MEMORIAM

ALEXANDRU CETĂŢEANU (CANADA)

ZOE VASILIU (1937-2010)
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Biserica ortodoxă română Sfântul Nicolae
Montreal, Familia Pr. Cezar Vasiliu şi Asociaţia
Canadiană a Scriitorilor Români, anunţă cu
profundă durere, încetarea din viaţă, la 21
octombrie 2010, la Montreal, după o lungă şi
grea suferinţă, a Dnei. Preotese ZOE VASILIU.
S-a născut la 3 octombrie 1937, la
Mehadia – România, din părinţii Petru
Torneanu, avocat arădean şi Maria-Silvia Pop
din Bucium-Saşa, înrudită cu generalul
Nicolae Cena, cu Dr. Iuliu Haţeganu din Cluj şi
Prof. Dr. Grigorio Pascu din Iaşi.
A urmat cursurile secundare la Cluj şi pe
cele universitare la Cluj şi Bucureşti, absolvind
Facultatea de Drept din Bucuresti, în 1961.
A ocupat diferite funcţii economice şi
juridice la câteva ministere bucureştene şi la
Casa de Pensii a Patriarhiei Române.
S-a căsătorit în 1972 cu teologul Dr. Cezar
Vasiliu, astăzi profesor la Facultatea de
Teologie a Universităţii din Sherbrooke –
Canada, şi au o fiică, Andreea, absolventă a
Universităţii McGill din Montreal.
În 1984, a obţinut azilul politic în Franţa,
împreună cu familia.
În 1985, a emigrat în Canada, stabilindu-se
iniţial la Vancouver şi activând în cadrul
bisericii ortodoxe române Sfânta Treime din
localitate, ca pre ş edint ă a Reuniunii
Doamnelor – ARFORA.
În vara anului 1989 vine cu familia la
Montreal, unde soţul este numit preot paroh al
bisericii ortodoxe române Sf. Nicolae sub
omoforul arhieresc al IPS Arhiepiscop
Nathaniel de la Vatra Românească.
Dotată de Dumnezeu cu o voce deosebită
şi cu înclinaţii spre artă, se implică total în viaţa
noii biserici, organizând corul şi participând la

numeroase activităţi cultural-artistice iniţiate
de Consiliul Parohial, scriind scenarii, recitând
sau cântând melodii clasice şi romanţe.
Între 1990-1996, colaborează activ la două
prestigioase reviste din Exil: Lumea Liberă din
New York şi Luceafărul Românesc din
Montreal, cu articole politice sau cronice la
evenimente culturale. Din 1994 este membră a
Colectivului de redacţie al revistei Calea de
Lumină, ce apare la Montreal, editată de
Consiliul Parohial al bisericii ortodoxe române
Sf. Nicolae.
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Neiges, 4525 Côte des Neiges, Montreal, între
orele 16-21.
Slujba înmormântării a fost săvârşită luni 25
octombrie 2010, ora 12, în biserica Sf. Nicolae,
560 Atwatter, colţ cu Delisle (metro Lionel Groulx)
Montreal, de PS Episcop IRINEU, vicarul
Episcopiei Ortodoxe Române din America, însoţit
de un sobor de preoţi şi diaconi.
Înmormântarea a avut loc la cimitirul Notre
Dame des Neiges.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii
Săi.

Scumpă Doamnă Preoteasă Zoe,

În 2000 publică, în Editura Antim Ivireanul din
Râmnicu Vâlcea, volumul intitulat „Din Canada cu
durere” ; eseuri politice.
Din acelaşi an este membră fondatoare a
Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada.
A fost pasionată de literatură şi artă, de flori şi
animale, de politică şi de adevărata istorie a
Neamului Românesc.
Soţie perfectă, mamă desăvârşită şi
preoteasă ideală, Dna. Zoe Vasiliu a fost o
persoană de mare credinţă, bunătate şi
amabilitate, inteligentă şi generoasă, care şi-a
închinat întreaga viaţă familiei şi comunităţii
române din Montreal.
Lasă nemângâiaţi pentru tot restul vieţii pe
soţ, Pr. Cezar, pe fiică, Andreea, rude, prieteni şi
cunoscuţi din România, Canada şi SUA.
Trupul neînsufleţit a fost depus, duminică, 24
octombrie 2010, la Centrul Funerar Côte des

Nu îmi este uşor să vă scriu aceste
rânduri . Nu îmi este uşor nici să admit că
viaţa are şi un sfârşit, iar dumneavoastră nu
veţi mai veni acasă, la biserică, la întâlnirile
noastre literare la Ste. Timothee, pe malul
fluviului St. Laurent, unde va plăcea atât de
mult – nicăieri pe acest pământ. Îmi este
greu să mă obişnuiesc cu gândul că veţi fi
plecată pe veşnicie. V-am admirat
întotdeauna voia bună, vorbele înţelepte,
vocea admirabilă şi talentul de a recita
poezii bune. Chiar nu ne veţi mai cânta
niciodată, nu ne veţi mai recita niciodată ?
Mă minunam cum ştiaţi să faceţi mâncare
atât de bună, pe care o puneaţi cu drag pe
masă oricăror
flămânzi, printre care
adeseori mă aflam şi eu. Vă bucuraţi când va
admiram sincer marile dumneavoastră
talente. Încurajaţi pe oricine, aveaţi puterea
de a găsi o vorbă bună pentru oricine. De
când aţi plecat spre ceruri, lumea parcă este
mai tristă, mai posomorâtă. Vă ducem dorul,
faceţi ceva şi coborâţi–vă sufletul
dumneavoastră bun printre noi. Plecată
departe, tot aproape o să vă simţim, cât o
vom mai duce pe aici, pe acest pământ trist.
Să vă fie îngerii alături!
Alex
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„Cinci şi Cinci – Hai să ne cunoaştem”
ELENA ROŞCA (CANADA)

VICTOR ROŞCA

112

Născut la 17 dec. 1926, în localitatea Râuşor,
Făgăraş, azi judeţul Braşov, profesie inginer
constructor (Facultatea de Construcţii Cluj, 1969 )
1. Activităţi anticomuniste:
a) În 1947 a înfiinţat, un grup de rezistenţă
anticomunistă, de 21 de elevi, toţi de la Liceul
Radu Negru din Făgăraş. La 28 iunie 1948, a fost
arestat din bacalaureat, împreună cu alţi colegi.
Nerecunoscând nimic în prima parte a anchetei şi
negând totul la tribunal, şase elevi au fost salvaţi
de arestare; alţi şase, au intrat în ilegalitate.
Dintre cei nouă arestaţi, este singurul trimis
să-şi execute pedeapsa la închisoarea elevilor din
Târgşor. Ceilalţi 8, primind condamnări până la
1an, s-au eliberat toţi după proces.( Vezi cartea
Moara lui Kalusek şi caracterizarea Securităţii
după anchetă Vol. I, Pag. 5v, dosar CANSAS,
reprodusă la punctul 9 din prezenta biografie)
(În timp ce el era în puşcărie la Tâgşor, în
1949/50, 9 elevi din acest grup, au intrat în lupta
armată, formând nucleul grupului de partizani din
Ţara Făgăraşului. În 15 nov. 1950 înainte de a fi
eliberat, la o descindere a trupelor de Securitate,
în satele Râuşor, Părău şi Pădureni, 3 partizani,
din care 2 elevi au fost ucişi, iar alţi 3 au fost
capturaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi,
dintre care 1 elev.
Un elev dintre cei salvaţi, în 1949/1950, a
organizat tot la Liceul Radu Negru din Făgăraş, un
nou grup, de 18 elevi. Toţi au fost arestaţi după
acţiunea din 15 nov. 1950, menţionată mai sus.)
b) În 1956, s-a interesat de evoluţia Revoluţiei
Maghiare şi de evenimentele stârnite de ea în
România, motiv pentru care este din nou
condamnat.
c) După crimele de la Timişoara din dec. 1989
a participat la manifestaţia anticomunistă din faţa
Consulatului României din Montreal şi, de trei ori,
la manifestaţiile din faţa Ambasadei Române din
Ottawa. A doua zi, după manifestaţia de la
Montreal, împreună cu opt persoane s-au dus la

Ambasada Română din Ottawa unde au cerut şi
obţinut numele unor români care au întreţinut
relaţii cu Ambasada comunistă. (S-a întocmit un
p.v.) Tot atunci, au decupat emblema comunistă
(secera şi ciocanul) de pe steagul de la
ambasadă. Evenimentul a fost televizat. Au
participat: pr. Radu Roşcanu, Grigore Alexandru,
Laura Riga, Constantin Sandalovschi şi alţi.
d) În închisoarea elevilor din Târgşor ( iunie
1949-dec,1950), unde fusese adunaţi 800 deţinuţi
politici elevi, face parte din grupul celor care s-au
opus făţiş reeducării comuniste. Închisoarea
elevilor s-a înfiinţat în apr. 1948 şi s-a desfiinţat la
sfârşitul lui dec. 1950, datorită eşuării acţiunii de
reeducare comunistă.
e) În martie 1950 participă la declanşarea
grevei generale a lucrului din atelierele închisorii,
urmată de izolarea instigatorilor, dintre care face
parte.
f) În luna iunie 1950, fiind izolat împreună cu
un grup de 40 de elevi, într-o celulă din incinta
secţiei, este unul dintre iniţiatorii grevei foamei, ca
protest împotriva condiţiilor de exterminare la care
erau supuşi elevii din izolarea permanentă.
g) În a 2-a detenţie, 1959-1963, în lagărele de
muncă din Balta Brăilei, face parte dintre deţinuţii
care au avut o comportare demnă, ostilă regimului
comunist.
2. Persecuţii
a) În iunie 1948 a fost arestat şi condamnat la
doi ani închisoare prin sentinţa nr. 33/feb.1949, a
Tribunalului Militar Braşov, sub acuzaţia de „crimă
de uneltire împotriva ordinii sociale”, acuzaţie
schimbată în delict, în timpul procesului.(Sentinţa
nr. 33/feb.1949)
b) În iunie 1950, la expirarea sentinţei, fiind la
Târgşor, în izolare permanentă, i se refuză
eliberarea. A fost pus în libertate abia în februarie
1951, după 8 luni de la expirarea pedepsei, din
închisoarea Ploieşti. ( Închisoarea Târgşor a fost
desfiinţată în dec.1950, ca urmare a eşuării
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c) După eliberare, Securitatea i-a stabilit
domiciliu obligatoriu în Râuşor, satul natal, timp de doi
ani, 1951-1952 (Copie după adeverinţa de prezentare
săptămânală la postul de miliţie).
d) În urma refuzului de colaborarea, din dec.
1951, Securitatea urmăreşte lichidarea lui.
În ianuarie 1951 este dat afară din primul serviciu
(desenator tehnic), de la Combinatul Chimic din
Făgăraş (Copia a adresei Combinatului Chimic din
Făgăraş din 31 decembrie 1951).
În martie 1952, la două săptămâni după ce se
angajază la Întreprinderea 504 Construcţii Făgăraş i
se pune la cale, un „accident” mortal. Este acroşat de
un camion Skoda de 5 tone, din şirul de oameni, ce se
plimbau pe corzo oraşului Făgăraş. După ce roata din
spatele maşini trece peste el, scapă cu 5 fracturi de
bazin. În „Fişa Personală” întocmită de Securitate la 7
oct.1953, unde se comentează accidentul scrie: ”În
vara anului 1952 din cauza unui accident pe care l-a
suferit la Combinat, a rămas paralizat complect, astfel
că în prezent nu mai poate munci. Se află la părinţii săi
în comuna Râuşor, Făgăraş, care îl întreţin. Vol. I, pag
8, dosar CNSAS ”. Securitatea se face că nu ştie de
locul accidentului, deşi ei îl dăduse afară din
Combinat cu circa 3 luni mai înainte de accident. Iar
locul accidentului fusese la 200 de metri de sediul lor.
e) În ianuarie 1958, a fost exmatriculat din anul V
de la Facultatea de Construcţii din Bucureşti, în urma
cererii trimisă de Direcţia Securităţii Regiunii Stalin
(mai înainte, Braşov), semnată de col. Gheorghe
Crăciun şi de loc. major Averbuch Izu, şeful Securităţii
Raion Făgăraş, către Dir. Sec. Capitalei Bucureşti,
„fiindcă… la înscriere a ascuns faptul ca a fost
condamnat politic”. ( Adresa nr. 188/23 ianuarie 1958,
vol. I, .pag 112, dosarul CNSAS).
f) În 1959 este arestat şi condamnat a doua oară,
la 4 ani închisoare, invocându-se susţinerea revoluţiei
Maghiară din 1956 (Sentinţa nr.51/ feb. 1960).
e) În 1985, Sfatul Popular al municipiului Braşov,
cu aprobarea „tov”. Drăghici, primul secretar PCR al
municipiului Braşov, ne-a confiscat şi închiriat
apartamentul familial, cumpărat, mobilat, proprietate
personală, motiv pentru care, în anul 1988, în vizită la
fiica noastră din Canada, am cerut şi am obţinut azil
politic. (copie după Sentinţa judecătoriei Braşov. S-a
dat câştig de cauză chiriaşului)
g) A fost urmărit fără încetare 40 de ani, de la
arestare, din 1948 şi până în 1988, la data plecării din
ţară la una dintre fiice, căsătorită din 1986, cu un
cetăţean canadian. ( Vezi copiile la 4 dosare în 8
volume, al jurnalului întocmit de Securitate. Al 5-lea
dosar, ţinut după plecare din România, 1 vol. s-a găsit
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ulterior la paşapoarte. (Înştiinţarea CNSAS din 4 nov.
2010 , către Victor Roşca)
3. Ajutorarea României
a) A fost responsabil la una din listele de
colectare, împreună cu Victor Focşeneanu, prin care
s-au adunat donaţii în bani de la întreprinderile din
Montreal, pentru ajutorarea României, imediat după
revoluţia din 1989. Ajutor coordonat de Biserica Buna
Vestire. Cu această ocazie s-au predat Crucii Roşii
pentru ajutorul României circa 100,000 $.
b) A fost membru al asociaţiei „Mouvement de
Solidarité Québec-Roumanie”, înfiinţată imediat după
Revolta din dec. 1989, cu sprijinul unor personalităţi
din Quebec. În această calitate a participat împreună
cu profesorul univ. emerit dr. Sorin Sonea, la
preluarea şi trimiterea la o clinică din România a unui
ecograf donat de spitalul Sacre-coeur din Montreal.
4. Contribuţii la cunoaşterea României şi a
culturii ei în Canada
a) A organizat toate manifestările dedicate zilelor
naţionale ale României, între anii 1991 şi 1999, de la
Casa Română, în numele Centrului Cultural Român,
al cărui vicepreşedinte a fost între 1995-1999, atunci,
cele mai importante manifestaţii culturale din
Montreal. (Vezi articolele publicate în Candele de
Montreal, despre fiecare eveniment.)
b) În calitatea de preşedinte al Comitetului
Parohial al Bisericii Buna Vestire, între 22 şi 27 iulie,
2001, a făcut parte dintr-un comitet format din 5
personalităţi care au organizat expoziţia „2000 de ani
de Creştinism în România”. Expoziţia s-a ţinut în sala
parohială a Bisericii Buna Vestire, în timpul sesiunii
Academiei Româno-Americane, desfăşurată la
Montreal. Expoziţia a fost vizitată de sute de
persoane, de membrii Academiei şi de personalităţi
marcante ale oficialităţilor din Quebec. ( vezi
„Candela de Montreal nr.5 / 2001” articol scris de
Victor Roşca şi alt articol scris de prof. Dr. Wladimir
Paskievici)
c) În calitatea sa de preşedinte a Comitetului
Parohial al Bisericii Buna Vestire, a iniţiat împreună cu
Monica Matte, „Ziua de rugăciune pentru România”,
care a avu loc, în 3 martie 2002, în sala parohială a
Biserici Buna Vestire. Împreună cu Monica Mate au
fost la Congregaţia de maici catolice „Les Soeurs de
Bon Pastor” pe care le-a convins să colaboreze la
reuşita acestei acţiuni. Menţionez că la realizarea
evenimentului au colaborat şi alte organizaţii
religioase canadiene şi oficialităţi provinciale din
Quebec. ( vezi „Candela de Montreal nr 2 / 2002”
articol semnat de Monica Matte).
d) În 1997 a fondat revista „Candela de Montreal”
(La Chandelle de Montreal), pe care o editează de 14
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ani, în calitate de redactor şef. Revista publică articole
cu conţinut istoric, religios şi literar, în limba română şi
franceză. Două exemplare din fiecare număr al
revistei se depun la Bibliotheque National du Canada
şi alte 2 exemplare la Bibliotheque National du
Quebec.
e) În calitate de redactor şef al revistei „Candela
de Montreal” de-a lungul anilor, a organizat lansarea
unor volume de poezie şi proză scrise în limba
română sau franceză de 10 autori români din
Montreal, poeţii : George Filip, Ionuţ Caragea şi
Adrian Erbiceanu. Şi scriitorii : Mircea Gheorghe,
Florin Oncescu, Miruna Tarcău, Wladimir Paskievici,
Alexandru Sandu , Victor Roşca şi Valentin Sarry. (
Lansări prezentate în „Candela de Montreal”)
f) La 29 nov. 2010 a participat la „Masa rotundă”
organizată de Otilia Tunaru şi Denisa Adriana Oprea,
la „Université de Québec a Montréal” în cadrul
”Eurofest 2010”, la secţia „Memorii” şi „Comunicări”,
prezentând tema „Amintiri şi tăceri: funcţia cathartică
a memoriei şi piedicile ei”, în prezenţa unui public
multietnic. ( Ziarul „Zigzag”, anul VI, nr.93 / dec. 2010,
pag. 5, articol scris de Adrian Ardeleanu).
5. Recunoaşteri ale activităţii anticomuniste
a) Cartea „Moara lui Kalusek”, care arată faţa
comunismului în timpul instaurării lui în România, a
fost publicată la marea Editură Curtea Veche din
Bucureşti prin grija prestigiosului Institut de
Investigare a Crimelor Comunismului din România şi
a Fundaţiei Aspera cu sediu în Boston şi Braşov.
b) A doua carte „Experimentul Târgşor”, istoria
suferinţelor la care au fost supuşi 800 de elevi de
liceu, foşti deţinuţi politici în acţiunea de reeducare, în
ultima fază, aplicată prin tortură. Cartea este în
prezent în curs de publicare la aceeaşi editură şi prin
grija aceloraşi instituţii.
c) Victor Roşca este publicat în cartea
„Personalităţi din Ţara Făgăraşului, 1800 – Prezent”,
pag 250 / 251, editată în 2009 de 3 personalităţi la
editura „Mesagerul de Făgăraş”, atât pentru
participarea sa la rezistenţa anticomunistă cât şi
pentru activitatea sa publicistică şi literară.
d) Este inclus în lista „Personalităţi deţinuţi
politici” din Wikipedia în limba română.
6. Activităţi remarcabile:
Aprecierea deosebită de care se bucură astăzi
revista literară Candela de Montreal, se datoreşte
efortului redactorului şef şi colaboratorilor săi.
Aceasta a fost îmbunătăţită an de an, devenind azi un
punct de reper cultural al românilor din Canada. Sunt
adunaţi în jurul revistei colaboratori din Montreal,
Toronto, Vancouver şi din România.
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7. Diplome oferite de regimul comunist sau
postcomunist din România.
Nu e cazul.
8. Diplome oferite de regimul comunist sau
postcomunist din România acceptate.
Nu e cazul.
9. Cinste, voinţă şi ajutorare emigranţi
a) Mărturii din închisoare:
În „Fişa Personală” întocmită de Securitate la 3
iulie 1948, este caracterizat astfel: „...a îngreunat mult
mersul anchetei. Din cauza lui alţii vizaţi au avut timp
să dispară. Calm şi foarte calculat în răspunsuri. Are
spirit de judecată” Dosar vol. I pag5, CNSAS)
La 6 aprilie 1955, în hotărârea de schimbare, a
dosarului de verificare nr. 467 în dosarul de „Acţiune
informatizată” scrie : „Temeiul: s-a datorat şi faptului
că sus-numitul ... a întreţinut relaţii cu foştii deţinuţi.”
Verificarea a durat 23 de luni. (Vol. I , pag.1)
La 25 aug 1955, MAI Serv. Raion Făgăraş, în
Notă de stadiu, vol. I, pag 114 scrie: „În ziua de
11.05.1955, informatorul „Rădulescu Eliade”
semnalează... că a stat de vorbă cu Şandru Vasile
care a făcut puşcărie cu Roşca la Târgşor.
Informatorul l-a întrebat ce fel de om e Roşca, la care
Şandru a spus: E un om foarte bun şi a avut o
comportare frumoasă în puşcărie.
In ziua de 18.05.1955 ,vol. I, pag. 115,
informatorul „Rădulescu Eliade” îl întreabă pe
Şandru: Tu crezi că el mai e acela care a fost la
Târgşor? Cred şi nu mă îndoiesc de el niciodată.
În Notă Informativă din 15.06.1955, informator
Rădulescu Eliade îl întreabă pa Şandru: „Cum staţi cu
lucrările măi Şandrule? ... îl şti pe Roşca te
pisălogeşte la cap dacă ai ceva cu el. Vasile Şandru îi
răspunde: Eu nu-l cunosc pe Roşca sub forma asta.
Eu îl cunosc ca o fecioară. Ai văzut o măicuţă din cele
de la mânăstire? Aşa l-am cunoscut eu pe Roşca.
Avea o purtare foarte corectă. (Notă: Întâlnindu-l pe
Şandru i-am atras atenţia că Vichente Popa-Codrea
ascuns sub numele conspirativ de Rădulescu Eliade,
a fost la Piteşti şi este informator.)
b) În anii 1990-1995 a ajutat mai mulţi români să
întocmească cererile de azil politic. Exemple: familia
Bejan, familia Micutza, familia Julia, familia dr.
Valentin şi Viorica Paskal (azi doctor în localitatea
Gatineau), familia Eugenia Taflan şi altele.
c) A organizat benevol, timp de 7 ani, revelionul la
Casa Română iar profitul a fost dăruit integral Bisericii
“Buna Vestire” pentru efectuarea unor reparaţii la
Casa Română (terminarea lucrărilor de la subsol,
nivelul cultural).

D L
estine

iterare

1. Activitate anticomunistă
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. Activităţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada
20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activităţii anticomuniste
10 de puncte maxim
6. Activitate profesională remarcabilă, recunoscută în Canada
10 de puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate
- 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborări oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate
10 de puncte maxim
9. Cinste, voinţă, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 de puncte maxim

DIVERSE

Criteriile de punctaj pentru concursul

Explicaţii:
Un candidat poate să obţină maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptăm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreună cu comentariile
noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria «Primii cinci» în viaţă.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, în funcţie si de
propunerile cititorilor, însă nu va fi făcut public decât în momentul anunţării clasificării finale.
Urmărim să existe maximă obiectivitate şi corectitudine posibilă.
Pentru categoria «Primii cinci» care nu mai există printre noi, rudele sau orice organizaţie
canadiană poate propune candidaţii. Această propunere trebuie să fie însoţită de toate documentele
posibile (în copie, nu primim documentele originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreună
cu explicaţiile, mărturiile şi pledoariile considerate concludente şi pertinente.
Pentru categoria «Primii cinci» în viaţă, candidaturile pot fi propuse de cei care se consideră
eligibili, de rude, de cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii, mărturii şi
pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limită de trimitere a propunerilor: 1 februarie, 2011.
Anunţarea rezultatelor: 1 martie 2011.
Aşteptăm propuneri şi colaborări.

Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a făcut mai mult rău ţării decât orice război sau cataclism. Comparând România
de astăzi cu ţări din zone 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 ţară
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care au luptat şi au demascat ororile dictaturii comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activităţi
anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste, au scris împotriva comunismului etc. Unii mai
există, alţii au dispărut. În funcţie de mărturii şi probe, se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor din cele
două categorii.
2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii, puşcărie, reţinerea abuzivă în
ţară a copiilor şi soţiilor, confiscarea proprietăţilor, alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de
puncte candidaţilor eligibili.
3. În timpul Revoluţiei şi în perioada grea imediat următoare Revoluţiei, au existat români canadieni care
au ajutat ţara. Se vor acorda de asemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.
4. Au existat şi există români canadieni care au făcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii
române în Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activităţi.
5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesională în cele mai diferite medii, mulţi români s-au făcut remarcaţi şi simpatizaţi,
obţinând diplome şi alte forme de recunoaştere făcând să crească respectul canadienilor pentru români şi
pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist si primirea de diplome, titluri etc. este discutabilă.
În general, românii care au primit aşa ceva nu au fast văzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni. Mircea
Eliade, Emil Cioran, Vintilă Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legătură cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu până
la 20 de puncte cei care intră în această categorie.
8. Este vorba de demnitate, chiar dacă pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice
contact cu cei care au făcut atâta rău ţării lor, nefăcând nici un compromis. Credem că este firesc să
primească maxim 10 puncte pentru comportamentul lor demn.
9. Acest punct nu credem că are nevoie de explicaţii suplimentare.
Oricum, repetăm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta această încercare de
clasificare şi punctaj.

Redacţia

Acest concurs, se va extinde şi în acest an,
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 Nica Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu

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.
Redacţia
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...Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondială,
profesor universitar la Universitatea Naţională de Arte, câştigător a
numeroase premii naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români, ştiam de multă vreme că se lupta cu un
cancer la gât. Se pare că ştia de cumplita boală încă din anul 2004, când a
venit la Montreal pentru a asista la dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa
României, al cărei creator era. A scăpat de suferinţă pe 12 decembrie, în
anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oară, acum un an, nu mai putea
vorbi. La gât, avea un bandaj care acoperea o rană ce nu se mai vindeca.
Avea corzile vocale distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la
atelier împreună cu poetul George Filip, făcea vin din strugurii pe care
tocmai îi culesese din curte. Nu pentru el, ne-a explicat distinsa doamnă
Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care găseau 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 vestală a profesorului. A cerut o bucată de hârtie şi cu mâna
tremurândă ne-a scris: «Vă rog să faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu
de la Montreal să fie înălţată pe un soclu, aşa cum am conceput-o».
Această dorinţă sfântă a Maestrului trebuie să fie îndeplinită, şi fac un
apel la toţi romanii iubitori de ţară şi de cultura noastră, din Canada, din
România şi de oriunde s-ar afla, să contribuie la construirea unui soclu
pentru statuia lui Eminescu de la Montreal. În numărul viitor al revistei
Destine literare şi pe internet la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai
atunci când magnifica sculptură în bronz a lui Eminescu va fi prezentată aşa
cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici români vor înţelege ce genială
capodoperă ne-a lăsat Maestrul, care se va bucura şi ne va binecuvânta de
acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz

DIVERSE

Reproducem textul din numărul pe ianuarie al
revistei Destine literare editorialul „2008 - AN AL MARILOR PIERDERI”

Alexandru Cetăţeanu
NR. Se pot trimite bani prin postă (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 publicată în revistă.
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Gheorghe Culicovschi
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Fiecare autor care semnează în revista „Destine literare”
răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său.
Redacţia respectă ortografia autorului.
Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.

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 număr.
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