




01

D Lestine iterare

A
LE

XA
N

D
R

U
 C

ET
Ã

ÞE
A

N
U

(C
A

N
A

D
A

)

La Parguera
Trebuie sã recunosc – nici în vis nu credeam cã

voi ajunge vreodatã la… La Parguera. Nici nu ºtiam
unde este, cum nu ºtiam prea bine unde se aflã
Puerto Rico – “portul bogat”. ªi totuºi, «unexpected
always happens» (neaºteptatul întotdeauna se
întâmplã). Unde nu am ajuns nici cu gândul o viaþã
întreagã, iatã-mã pentru prima datã - pe data de 6
noiembrie, anul 2012, în locuri total necunoscute
mie. Cum o sã uit 6 noiembrie, ziua alegerilor prezi-
denþiale în USA? Am sosit la San Juan (capitala in-
sulei) chiar în aceastã zi memorabilã, dar cum porto-
ricanii nu au drept la vot (chiar dacã sunt cetãþeni
americani prin naºtere), au þinut un Referendum.
Mare hãrmãlaie pe strãzi ºi pe oriunde – fãrã bãuturi
alcoolice, interzise a fi vândute în ziua oricãror scru-
tine! Veselie ºi îngrijorare în acelaºi timp – ce viitor va

avea fericita insulã a lui John? John is his name –
Juam es su nombre – Ion este numele lui, pe
româneºte. Este Motto-ul insulei. M-am simþit un ca
un explorator pe urmele lui Columb, «naºul» insulei
San Juan Bautista (Sfântul Ion Botezãtorul), devenitã
ulterior Puerto Rico. 

Peter, proprietarul unui microbuz-taxi cam jerpelit,
cu tarif fix de 20 de dolari, oriunde în San Juan, este
împotriva separãrii de Statele Unite – «Am fi ajuns ca
Haiti, dacã nu erau americanii sã ne ajute», mi-a ex-
plicat el într-o limbã amestecatã, englezã-spaniolã.
La hotelul San Juan Beach, mi-am fãcut repede
prieteni, gata sã-mi explice de ce vor unii portoricanii
sã devinã o þarã total separatã de Statele Unite.
«Suntem diferiþi de americani, suntem un popor liber
ºi mândru – nu avem nevoie de stãpâni» . 

Cu aparatul de fotografiat pe umãr, în pantaloni
scurþi ºi t-shirt canadian, am început explorarea îm-
prejurimilor hotelului. Ce frumuseþe de loc! Ce oa-
meni prietenoºi ºi veseli! Numai oceanul era cam
«nervos», valuri mari se spãrgeau cu zgomot de
þãrm. 

M-am întors în Canada, la frig, dupã numai 5 zile,
cu gândul de a mã întoarce în acest «mic paradis
terestru», la cãldurã, plajã ºi aer curat.

ªi aºa a fost. M-am întors. Unde nu am fost o
viaþã întreagã, am ajuns pentru a doua oarã în mai
puþin de douã luni! Aºa se întâmplã când te îndrã-
gosteºti de locuri deosebite, cu oameni ”frumoºi”.
Prietenul meu, doctorul Norberto Delgado (se leagã
repede prietenii în PR), mã aºtepta cu drag la San
Juan, iar poeta Celia Altschuler mã aºtepta la …La
Parguera. De data aceasta am stat 10 zile, spre
supãrarea noilor mei prieteni, care ar fi vrut sã stau
mai mult. Norberto vroia sã mã ducã pe ocean cu
yachtul lui (mi-a povestit de casa lui de vacanþã pe o
micã insulã ºi mi-a arãtat poze impresionante ale
locului),dar am intrat în crizã de timp. Discuþiile lungi
cu Celia ºi Daniel (profesor universitar de fizicã la
universitatea Puerto Rico, directorul observatorului
astronomic ºi scriitor, nãscut în Uruguay) la un pahar
de vin de ...”Drãgãºani” adus de mine din Canada,
au fost deosebit de interesante. În ”palatul” de casã
al familiei Altschuler, cu vederea spre ocean, am
petrecut momente înãlþãtoare. Curtea, o gradinã
plinã cu tot felul de pomi fructiferi tropicali, îngrijitã cu
pasiune de Daniel. Am gustat în Puerto Rico, fel de
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fel de fructe tropicale, din cele peste 100 de feluri ce
cresc oriunde, ºi în garduri, precum corcoduºii în Româ-
nia. Nu ºtiu dacã se pot traduce numele lor în limba
românã, sã amintesc numai o parte în spaniolã, limba de
bazã în PR: acerola, aguacate, anon, grosella, lechoza,
mango, quenepas, tamarindo ºi multe altele, cu aroma si
gust de nedescris. Bananele culese direct din pom, parcã
nici nu ar fi banane, este greu de descris parfumul ºi
dulceaþa pe care o simþi.

Dar, în locuri minunate, printre oameni minunaþi, tim-
pul trece foarte repede. Micuþa localitate de vis La
Parguera, plajele din apropiere (la Atlantic ºi la Marea
Caraibelor), oamenii ospitalieri ºi prietenoºi ai locurilor,
mi-au rãmas întipãriþi/ întipãrite în memorie pe viaþã, ºi
sper sã mai ajung pe acolo. 

Sã nu uit: La mulþi ani, Estela! Pe plajã la La Parguera,
lume multã, muzicã, grãtar, bere, rom portorican ºi alte
bãuturi… m-am dus sã cumpãr mâncare. Am luat ce am
vrut (mâncarea din Puerto Rico are gust foarte bun, este
mândria lui Norberto, pe bunã dreptate) am fost servit cu
bere, am gustat bunul rom portorican ºi am vrut, normal, sã
plãtesc. Dar David, nepotul Estelei (care lucra la baza
militarã americanã din apropiere) a fost foarte indignat: 

- Cum aºa, sunteþi invitatul nostru. Este ziua lui Estela,
a împlinit 70 de ani. Avem 300 de invitaþi … Luaþi tot ce
poftiþi, avem mâncare ºi bãuturã pentru 500 de persoane… 

Ce era sã fac? I-am urat cele bune Estelei ºi m-am
minunat în gând de ospitalitatea ºi dãrnicia localnicilor. Parcã
aducea cumva cu ospitalitatea din România mea natalã.

Dar, ce micã este lumea! Surprizã! Din vorbã în vorbã,
am aflat cã Celia îl cunoºtea ºi avea o deosebitã admi-
raþie pentru profesorul poet Dorin Popa, de la Universita-
tea din Iaºi. Am fost mândru sã aflu. ªi încã un exemplu:
undeva, în faþa unui hotel/cazino de lux, un bãieþel de
vreo 4 ani, plângea de ...mama focului. Zicea cã nu vrea
ceva, în românã purã. 

- Nu este frumos sã plângi, i-am spus eu în glumã, la
care ºi bãieþelul ºi frumoasa lui mãmicã, au rãmas
...tablou, au amuþit. Parcã s-au ºi speriat puþin. Cu sigu-
ranþã cã nu se aºteptau sã dea de români pe acolo, aºa
cum nu mã aºteptam nici eu. Nu m-au întrebat de vorbã,
cum nu i-am întrebat nici eu ºi ne-am continuat drumul în
direcþii diferite...cam aºa se întâmplã între români! 

La Parguera, Norberto are o altã casã de vacanþã
(mai mult nelocuitã, câte case o avea? – nu l-am între-
bat), unde am fost asigurat cã voi primi cheile ºi voi fi
…”stãpân”, dacã voi reveni în Puerto Rico. Nu este de-
parte, numai 4 ore cu avionul ºi în jur de 450 de dolari
biletul de avion dus-întors, iar închirierea unei maºini,
numai aprox. 200 de dolari pe 10 zile. Timp sã am…
acest duºman nemilos al omului!

Întors în Canada la –300C (de la +30!) am vorbit cu
Celia la telefon sã îi mulþumesc de ospitalitate. Mi-a
repetat invitaþia de a mã întoarce ºi mi-a relatat o ºtire de
ultimã orã: un canadian misterios a cumpãrat o casã în
La Parguera, în urmã cu 20 de ani. Nu a mai trecut
niciodatã pe acolo. Este de vânzare. Sã o cumpãr eu?
Încã nu m-am hotãrât, dar Puerto Rico ºi portoricanii au
rãmas pe veºnicie în inima mea.
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Mayagüez, Puerto Rico
Mayagüez…
Cité de grandes eaux
ou Atabey est assise
entre la forêt qui porte
la rivière Yagüez
dans son ventre
Maison des Soleils
réfléchis dans sa pureté
ou la Déesse Taina
marche avec plaisir
sur les eaux
habillée avec les plumes
des oiseaux des Caraïbes
Sanctuaire de mer et des étoiles
des lunes et des nuits sublimes
ou quand je suis née
mes paupières ont embrassé 
son essence

en buvant le sang taina
sang qui monte 
de son monde intérieur
et maintenant se prolonge 
dans le mien
Cité de Urayoan
Mayagüez Indienne 
Mayagüez Taina
des tes arbres de manga
douceur qui s’échappes entre mes doigts
Mayagúez de mes rêves lyriques!

Je ferai dévotion a tes hommes illustrés
que sur tes montagnes et vallées
Ils ont laissé leurs vies écrits 
Je visiterai la Place de Colomb
La plus belle de mon île
Je ferai des prières a la Vierge de la Candelaria
Ou le ciel baptise
Mayagüez ma belle ville, Mayagüez!
Laissez-moi être la fierté de ton nom
en emportant ton bel sourire
dans mes vers au port de l’âme
ou la Déesse Atabey doucement
sur le Yagüez marche©

Vertige étourdissante de rues 
Vertige de sournoises sourire 
dessin de la misère qui ressemble 
austère et inhospitalier
Vagabond vertige clignote
consommation d’alcool brûlé des semelles
pris dans la douleur 
Vertige des ombres désolés
escalade des balcons d’épines
et le désespoir abysse vertige
Annonce de la mort et l’oubli
devant le masque de l’indifférence 

Sueurs froides sur les trottoirs de cloquage
en regardant le visage du ciel 
Pendant leur sommeil en pleurant
Corpus nus sans lit
enveloppé dans les miroirs brisés
dans la ville surpeuplée 
«Madame, donne moi de la monnaie»
«J’ai faim». 
«Je vous remercie, Dios te benis» ©

Notã: Traduction par Celia Altschuler (originale par Celia Altschuler espagnol) 

Tu est revenue Julia 
(dédie a Julia de Burgos, poétesse) 

Tu es revenue dessiner
des sourires dans le ruisseau,
écrire des poèmes sur les chinois
dans les courants doux,
cacher tes amours dans les bananeraies interdites.
Tu es revenue avec des ailes,
en vol libre,
posant ton essence
dans l’odeur des agrumes et du café,
jouant avec les “pomarrosas”
sur les rives du fleuve.
Tu es revenue, volant 
au miel son nectar,
dénudant ton âme
entre les buttes verticales.
Tu n’es pas une chrysalide
revêtue de rôles sociaux.
Tu as des ailes pour voler,
la liberté de sentir,
des vers pour écrire
ton fleuve pour aimer.

Alfonsina Storni
(dédié à la poétesse argentine) 

(mai 29,1892 - octobre 25,1938)
La Mer m’a dit qu’il m’aimait
mais je seulement m’ai regardé
dans ses yeux pour ne toucher pas son âme
La mer m’a dit qu’il m’aimait
mais je ne lui entendais pas
J’aimé caresser ses cheveux teinté
par les rayons du Soleil
que flottaient au-dessus de ses eaux
La mer m’a dit qu’il m’aimait
mais je n’ai lui pas compris
J’ai jouée avec ses vagues
qui s’écoulant débordement
de mousse en moi
La mer m’a dit qu’il m’aimait
Mais j’ai lui aimé sans savoir
pendant qu’il m’a couvert avec ses eaux

POEZII / POEMES
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Pe Olt, la podarii
luminii

„De pe culmile Hãºmaºului Mare
ºi pânã în câmpiile îndepãrtate unde
viaþa i se sfârºeºte, drumul Oltului
prin lume e un cântec neîntrerupt,
un lung poem simfonic cãruia mereu
i se adaugã noi melodii ºi teme, re-
luate de tot mai multe ºi desãvârºite
instrumente, încât întreg cântecul
creºte, se amplificã ºi se revarsã
peste maluri, ca însuºi mersul,
mereu sporit, al apelor sale”.

...Iatã cuvintele, o parte numai
din slova neasemuitului poem pe
care Geo Bogza l-a închinat Oltului.
Ce poate fi „Cartea Oltului”, dacã nu
– de la izvoare ºi pânã la vãrsare –
un drum de o viaþã sãgetând milenii,
fãcut cu pasul ºi sufletul ºi înturnat
în cea mai pioasã rugãciune de
þarã.

Acelaºi drum îl taie ºi astãzi Oltul
pe inima þãrii. Pe strãvechiul itinerar,
însã, au apãrut câteva zeci de cetãþi
moderne, menite sã-i strãjuiascã ºi
sã-i mãsoare mãreþia curgerii
valurilor. Este salba de hidrocen-
trale care ºi-a împlântat destinul în
destinul Oltului. Sus, la munte –
unde „cântecul Oltului e ridicat spre
cer de o întreagã orchestrã: viori,
flaute, violoncele ºi puternice trom-
pete se iau parcã la întrecere sã-i
exprime viaþa, ca pe un lung poem
simfonic, strãlucitor” – se întind,
arcadã de luminã peste aceastã
simfonie, hidrocentralele de la Cãli-
mãneºti, Dãieºti, Vâlcea, Râureni,
Govora, Bãbeni, Ioneºti. Jos, în
câmpie – unde „pe mãsurã ce devin
mai liniºtite ºi mai adânci, încãrcân-
du-se de tot misterul lumii pe care o
strãbate” – apele Oltului sunt scutu-
rate încã o datã de luminã. ªi dacã
acolo, în munte, lumina arde involtã

la streºina apelor, aici, în câmpie,
multe hidrocentrale au rãmas cu
feºtila trasã, ca urmare a abando-
nãrii lucrãrilor dupã Revoluþia din
1989 ºi intrarea în tranziþia deºertã-
ciunii... 

ªi, totuºi, nu voi uita o ultimã în-
tâlnire cu aceºti autentici „construc-
tori de ape” – având în atenþie cã în
urma lor râurile rãmân remodelate,
sistematizate, alungându-se astfel
ºi pericolul de inundaþii. I-am întâlnit
la Strejeºti, undeva, în apropiere de
Slatina. Cunoscându-i, mi-am amin-
tit vechiul cântec popular „Trage
podul, mãi podar”; cântec care a
dus faima acestor locuri, dar care
glãsuia ºi despre neputinþa trecerii,
altfel decât cu o plutã, de pe un mal
pe celãlalt. Pe acei vestiþi podari îi
consemneazã ºi Bogza: „Cei mai
mulþi podari îºi împlinesc la margi-
nea apelor mai degrabã o vocaþie,
un destin deosebit de al oamenilor
din sate, fiind figurile pitoreºti, iar
uneori marile, dominantele figuri ale
þinutului”.

Într-un fel, constructorii de hidro-
centrale pot fi asemuiþi vechilor
podari, cu un singur adaos: ei sunt
podari ai luminii, în cel mai strict
sens al cuvântului; lasã în urma lor,
prin barajele pe care le înalþã,
poduri trainice, de legãturã între
þinuturi ºi oameni, iar la piciorul fie-
cãrui pod sãdesc câte un izvor de
luminã.

Deloc pitoreºti, constructorii-
podari sunt ºi ei vestiþi. Eu au po-
dãrit lumina pe Bistriþa, pe Argeº, pe
Someº ºi Sebeº, pe Lotru, pe Tis-
mana – ºi pe alte þinuturi cu nume
de haiduci ºi legendã.

Zice Bogza, în Cartea Oltului:
„Iar în cele din urmã, ca în ultima,
suprema simfonie, din adâncurile lor
(ale apelor – n.n.) încep sã se audã
glasuri omeneºti; sunt ale poporului,
care trãind pe malurile acestei

patetice ape ºi-a însuºit-o ca pe o
expresie a propriului sãu destin”. Un
destin care, în vechea baladã, se
mãrturiseºte astfel:

„Oltule, râu blestemat
Ce vii aºa tulburat
ªi cu sânge-amestecat,
De-aduci trupuri de haiduci
ªi cãpestre de cai murgi?”

Monumentul
de la rãscruci

La rãscruce de drumuri ori în
vetre de sat – aidoma nemuritoa-
relor troiþe ale credinþei noastre –
dispuse dupã o subtilã geografie a
inimii, între pãmânt ºi cer, cu cerul
pe umeri – stau monumentele.
Sfioase, anonime, modeste, impu-
nând nu prin ambiþia construcþiei, ci
mai ales printr-o simplitate sorã cu
veºnicia.

Cuvinte pe mãsurã, arse în
piatrã de râu, glãsuiesc trecãtorului:
În amintirea eroilor cãzuþi în Rãz-
boiul de Independenþã…

ªi: Recunoºtinþã celor care au
luptat pentru reîntregirea neamului…

ªi: În anul 1907, þãranii din acea-
stã comunã s-au rãsculat împotriva…

ªi: Spuneþi generaþiilor viitoare
cã noi am fãcut jertfa supremã pe
câmpurile de bãtãlie… …Un loc –
un monument.

Mai multe locuri – acelaºi mo-
nument.

Istoria însãºi a patriei este, într-un
fel, o antologie de monumente.

Monumentele…
Le ºtim, le cunoaºtem, ne-am

nãscut ºi-am crescut în tovãrãºia lor
– ºi fiecare pãstrãm alãturi de inimã
cel puþin o amintire legatã de ele.

Eram mici când, în ritmul solemn
al cântecelor, porneam la sãrbãtori,

VIAŢA ÎN FIŞE
DE ROMAN
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însoþiþi de învãþãtoarea noastrã, sã de-
punem flori pe modestele socluri.

Mai mari, apoi, am învãþat sã des-
cifrãm inscripþiile, sã ne pãtrundem de
semnificaþiile lor.

ªi chiar dacã, uneori, în drumurile
noastre de viaþã ºi muncã, am trecut
pe lângã ele cu ochi neatent – ele,
monumentele, ne-au înþeles ºi ne-au
iertat, ca niºte camarazi buni ºi înþe-
lepþi, de duratã. Cãci din inima pietrei
se deschid spre inima noastrã nume
obiºnuite, comune: Ion ºi Gheorghe ºi
Vasile ºi Marin ºi Haralambie…

Nume de tatã ºi frate mai mare, de
unchi ºi bunic, care uitaserã sã vinã la
prânz din bãtãlia la care porniserã – ºi
n-aveau sã vinã poate nici la cinã.

În aºteptare, noi ne înfierbântam
imaginaþia tânãrã: Oare, cum vor arãta
toþi aceºti Ioni ºi Marini ºi Haralambie?

Cu toþii ni-i închipuiam dorobanþi
înalþi ºi puternici, ºoimi de munte cu
câte ºapte vieþi în piepturi de aramã.
Vedeam Sergenþi cu vestonul încãrcat
de decoraþii ºi þãrani fãcând zid din
inimile lor: Pe aici nu se trece!

În orice ipostazã i-am fi vãzut, nu-i
puteam înþelege pe eroi altfel decât
înalþi ºi puternici ºi frumoºi ºi mândri,
aºa cum sunt taþii ºi fraþii noºtri mai
mari ºi unchii ºi bunicii noºtri.

ªi deveneam noi înºine mai mândri
ºi mai puternici ºi mai frumoºi, în
preajma monumentelor.

…Mã întreb ºi astãzi dacã iarba nu
rãsare cumva din acea parte ascunsã
a monumentelor în pãmântul mãrini-
mos. Iarba ºi grâul ºi arborii în care
doinesc, din primãvarã pânã-n toam-

nã, ciocârliile. Cãci cine poate susþine,
la urma urmei, cã un arbore nu în-
seamnã un om!?

…Le revãd, acum, la ceas de searã
ºi început de veac, pe linia zãrii –
monumentele. Sfioase, anonime, mo-
deste – însã demne în mãreþia lor sim-
plã ºi paºnicã. Mai luminoase cu un
veac, mai apropiate cu o bãtaie de
inimã.

ªi mã bucur o datã în plus, când
întâlnesc copii, însoþiþi de dascãlii lor,
depunând flori pe modestele socluri.

Semn de dragoste.
Semn de continuã întinerire, într-o

þarã recunoscutã prin tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte.

Eroii mor frumos
E toamnã înaltã, cu cer înalt ºi stele

înalte; mai multe ca oricând – ºi mai
înalte ca niciodatã. Într-o astfel de
toamnã – „într-o noapte seninã, cu bo-
gate cãderi de stele”, cum consem-
neazã cronica – ºi-a dat obºtescul sfâr-
ºit divinul pribeag, Eroul Avram Iancu.

„În dimineaþa zilei de 10 Septemvrie
nou, 1872 – noteazã istoricul Traian
Mager – l-au gãsit mort, cu privirea
încremenitã spre cer, sub streaºina
unei clãi de fân, în ograda lui Ioan Stu-
pinã din Baia de Criº”.

... ªi astfel se stinse, solitar ºi tainic,
Avram Iancu – sacrificiul divin al naþi-
unii române – netulburat de rugãminþi
ºi jelanii, având ca martori doar bãtrânii
munþi ce strãjuiesc îngusta vale a
Criºului ºi miriadele de stele ale toam-

nei înalte, tot atâtea fãclii la cãpãtâi.
Pentru cã eroii mor întotdeauna fru-
mos, indiferent de felul în care le-a fost
ursitã sã li se scurgã viaþa; cea mai
frumoasã moarte de erou, cum subiect
de crâncenã epopee i-a fost întreaga
viaþã... 

Avram Iancu ºi-a trãit cea mai mare
parte a vieþii în Þara Zarandului – la
Hãlmagiu, Baia de Criº, la Brad; în
satele acestor zone – lângã moþii care
l-au nãscut ºi care i au fost pãrinþi ºi
fraþi ºi urmaºi nobilului sãu sacrificiu.
Þara Zarandului – strãbãtutã de el
dupã potecile pãmântului ºi potecile
inimii – despre care ºi spune: „Câtã
lume am umblat eu, þarã mai bunã, mai
dulce, mai bogatã, cu oameni mai
primitori ca Þara Zãrandului n-am aflat.
Dacã voi muri, numai aici sã mã îngro-
paþi”. ªi aici a fost îngropat, la Þebea,
sub gorunul lui Horea.

Sã ne amintim, mai întâi, Testamen-
tul tribunului – pe care zeci ºi zeci de
ani nu ne-a fost dat sã-l citim în
întregime – ºi-l voi transcrie acum, aici,
cu litera curatã a iubirii ºi respectului:
„Ultima mea voinþã! Unicul dor al vieþii
mele e sã mi vãd Naþiunea mea feri-
citã, pentru care dupã puteri am ºi
lucrat pânã acuma, durere fãrã mult
succes, ba tocmai acuma cu întristare
vãd cã speranþele mele ºi jertfa adusã
se prefac în nimica.

Nu ºtiu câte zile mai pot avea; un fel
de presimþire parcã mi-ar spune cã
viitorul este nesigur. Voesc darã ºi
hotãrât dispun ca, dupã moartea mea,
toatã averea mea miºcãtoare ºi nemiº-
cãtoare sã treacã în folosul Naþiunii,
pentru ajutor la înfiinþarea unei aca-
demii de drepturi, tare crezând cã
luptãtorii cu arma legii vor putea scoate
drepturile Naþiunii mele.”

„Câmpeni, 20 Decemvrie 1850.
Avram Iancu m.p. advocat ºi prefect

emerit”.
Se pare cã nu la mult timp dupã

întocmirea testamentului, lumea a luat
alte dimensiuni în mintea Crãiºorului.
„Peste douãzeci de ani – zice mai puþin
cunoscutul cronicar Traian Mager; la
care voi mai face referire – umbra vie a
celui ce fusese Craiul Munþilor, ca un
înfricoºãtor semn de protestare mutã a
poporului sãu înºelat în justele-i aspi-
raþiuni, Avram Iancu îºi purtã durerea
grea pribegind din sat în sat pe plaiu-
rile Zarandului.” 

ªtiindu-se îndeobºte cam tot ce
scrie în cartea de istorie în legãturã cu
acea parte a vieþii închinate Revoluþiei

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com



– îmi îngãdui sã aduc câteva aspecte
mai puþin cunoscute, din partea a doua
a vieþii sale (cam dupã redactarea
testamentului ºi pânã când s-a dãruit
cu totul pãmântului ce l-a zãmislit) fãrã
de care n-ar fi înþelese pe deplin mãre-
þia ºi sacrificiul acestei vieþi de geniu.

Pribegea prin Þara Zarandului,
suflet neodihnit de osânda patriei sale
– fie searã sau zi – el se afla mai tot-
deauna pe drum. Dacã pleca seara la
drum, revãrsatul zorilor îl gãsea pe
prispa unei case, doinind din fluier.
Martori oculari îºi amintesc cum purta
totdeauna la el douã fluiere: unul lung,
care-i þinea ºi loc de toiag – altul scurt,
în tureacul cizmei.

Hrana – încât de sãraca Þarã a
Zarandului – n-a constituit niciodatã o
greutate: ºi cel mai sãrac om avea o
bucatã de pâine ºi un blid de lapte
pentru un cãlãtor flãmând ori un semen
mai sãrac ca el; aici, pe vremea aceea,
nu erau curþi închise, nici chei în uºile
caselor. Simeon Moldovan din Hãl-
magiu relateazã o scenã zguduitoare
prin simplitatea ei: „Iancu intrã în curte
ºi se duse drept în grãdinã, de unde
ieºi cu un chituº de cepe verzi vârâte
în tereacul cismei. I-am aþinut calea ºi
l-am invitat în casã sã mãnânce, dar el
fãcând cu mâna (semnul refuzului –
n.n.) zise: «Lasã, frate Simone» – ºi
ieºi la stradã. ªi-a luat din miserniþa de
peste drum o bucatã de maiu ºi apucã
pe vale în jos”.

Vara, hrana lui preferatã erau fruc-
tele, peºtii (îºi petrecea multã vreme,
în meditaþie, pescuind pãstrãvi) ºi
bureþii. Nici adãpostul nu era o greu-
tate. Chiar când accepta sã intre într-o
curte de om, dormea de regulã afarã,
în ºura cu fân, ºi numai pe vreme de
ger primea sã rãmânã în casã. Vara se
odihnea sub cerul liber, rezemat de o
cãpiþã de fân, în aroma florilor de
câmp. Roua dimineþii îi spãla obrazul... 

În zbuciumata lui pribegie, „dumne-
zeiescul cerºetor” nu a întins niciodatã
mâna sã cerºeascã. Aºa cum, de altfel,
a respins totdeauna onoruri, danii,
favoruri. Când toatã lumea alerga la
praznic, sã apuce slujbe, decoraþii ori
alte avantaje, el le respingea cu dis-
preþ: „Am luptat pentru drepturi naþio-
nale, nu pentru rãsplãtiri personale”.

Cu siguranþã cã, din când în când,
pentru câteva momente, în mintea ºi
sufletul lui se fãcea luminã. Atunci
avea replici din cele mai tãioase – ori
duioase, dupã caz. Este antologicã
scena în care Iancu fuge din calea

împãratului care voia sã-i întoarcã
vizita, transmiþându-i lapidarul mesaj:
„Un nebun nu stã de vorbã cu un
mincinos”.

Un martor ocular – copil de vreo 12
ani pe atunci, mãrturisea în 1934: „S-o
fi simþit el puþin necãjit, cã împãratul i-a
fãgãduit un colþ de þarã ºi l-o minþit
când s-o gãtat bãtaia. De aceea i-o
trimis rãspuns cã un bolând nu stã de
vorbã cu un mincinos. ªi-am auzit cã
de altã oarã, când l-o chemat împãratul
sã se împace cu el, Iancu a pus ºaua
p-o vacã ºi aºa a vrut sã meargã cãlãri
în calea împãratului, tot în batjocurã,
dar nu l-or lãsat ai lui”.

Acelaºi martor ocular povesteºte o
altã întâmplare – cu altã semnificaþie:
„Odatã, în Bodeºti, pe la 1867, Iancu a
fost patru zile oaspetele unei nunþi
þãrãneºti, la familia Sida din crângul
Higieºti, care îºi aducea ginere în casã
pe feciorul popii Onu Indrieº din
Dobroþ. Cu toate cã mirele era din al
patrulea sat, ºi Iancu a însoþit alaiul,
întorcând vizita la socrii mari, cum e
obiceiul”.

De pominã au rãmas profeþiile Ian-
cului, chiar atunci (ori tocmai de aceea)
când mintea îi era vizibil întunecatã.
Uneori vorbea în tâlcuri, cuvintele îi
erau ascultate cu sfinþenie – ºi comen-
tate cu evlavie, în încercarea de-a fi
descifrate.

Iatã ce povesteºte – prin 1922 –
dascãlul nonagenar Alexandru Po-
pescu din Hãlmãgel (al cãrui tatã,
Vichentie Popescu, fusese cãpitan în
oastea Iancului): „Într-o searã de
toamnã, a putut fi prin anii 1865-1866,
picase iarã Iancu la noi în sat. Când
am vãzut cã þine spre casa popii
Grigorescu Grigorie, m-am luat ºi eu
într-acolo. Îndatã ce a sosit Iancu,
popa a poruncit preotesei sã aducã
vinars, pitã ºi clisã. ªi ne-am omenit
toatã noaptea. Iancului nu-i plãcea sã
vorbeascã despre revoluþie. A spus
numai atât, cã: vaca lui cea neagrã va
fãta peste 70 de ani. Noi am priceput
atunci cã la 70 de ani dupã revoluþie se
va întâmpla o mare minune. Cât am
trãit, n-am uitat aceste cuvinte. ªi
Dumnezeu ori pãcatele mele nu m-au
lãsat sã mor, pânã ce am ajuns sã vãd
minunea cu ochii. Socoteºte ºi dum-
neata: 1848 cu 70 fac tocmai 1918”.

Rareori, când Avram Iancu accepta
sã vorbeascã despre trecut, el rãspun-
dea tot scurt ºi cu tâlc: „Aerul din case
era stricat ºi eu am venit ca un uragan
sã le curãþesc”.

Se cuvin reþinute încã douã viziuni
ale Iancului, în relatarea avocatului ºi
publicistului Dionisie Pãscuþiu din Arad
(publicate în „Familia”, septembrie
1871) care l-a cunoscut pe Erou cu 11
luni înainte de stingere.

Prima: „Spunea (Iancu – n.n.) cã
într-o noapte a fost silit sã se culce sub
cerul liber (ceea ce i se întâmpla mai
totdeauna). Era o vreme frumoasã,
cerul senin ºi nemãrginit de adânc,
încât farmecul nopþii nu te lãsa sã
adormi. Cãtre miezul nopþii s-a pornit o
furtunã din senin, cu bubuituri de tun,
iar pe cer se vedea scris: Creºtinãtatea
nu mai este. Apoi din clipa aceea s-au
înmulþit stelele în mod neînchipuit, ºi
stelele au început sã cadã ca ploaia,
lovindu-se între ele, dând naºtere unui
foc mare, încât a fost silit sã se
ascundã ca sã nu ardã”.

A doua viziune: „Ajungând vorba la
pescuit, ocupaþiunea lui predilectã,
Iancu a istorisit o altã întâmplare ciu-
datã. Într-o zi, cum sta cu undiþa pe
marginea unui pârâu, s-a apropiat de
el un ºarpe uriaº, având o coroanã pe
cap. Cineva i-a ºoptit cã pe acea
coroanã se aflã un diamant mare. S-a
repezit la el sã-l prindã. ªarpele a înce-
put «sã se mãnânce» (sã se joace) cu
el. Acuº se apropia, acuº se depãrta.
Când sã punã mâna pe el, ºarpele a
plesnit cu coada de pãmânt ºi s-a iscat
o vâlvãtaie puternicã, care i-a luat
vederea. Învãluit în flacãrã, ºarpele a
dispãrut”.

Celor douã viziuni nu le-a fost gã-
sitã pânã acum o explicaþie.

...ªi a venit ziua trecerii în eternitate.
Frumos a murit Eroul – pe mãsurã

i-au fãcut înmormântare moþii, hotãrân-
du-i (în ciuda opoziþiei austro-ungare)
funeralii naþionale. Curieri cãlãri au dus
trista veste în toatã Þara Zarandului.
Trei zile ºi trei nopþi bãturã clopotele.
Solemnitatea înhumãrii a avut loc pe
13 septembrie 1872, orele 14, în cimi-
tirul de la Þebea, sub gorunul lui Ho-
rea, în prezenþa a mii de þãrani. Pe
drum ºi în timpul tristei ceremonii – ta-
raful (adus de la Deva) a intonat, fãrã
contenire, „Marºul lui Iancu” ºi „Deº-
teaptã-te Române”.

„Câteva zile dupã aceasta – atestã
cronica adevãrul – s-au prezentat la
Prefectura judeþului, în Baia de Criº,
doi þãrani necunoscuþi. Interesându-se
cât a costat înmormântarea lui Iancu,
au scos pungile ºi au plãtit toate chel-
tuielile. N-au voit sã-ºi spunã numele”
– conchide cronica.
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Ioana D’Arc cu armele
lui Gutenberg

Scriu povestea unei ziariste: Eva Iova-ªimon. De ani
buni ea nu pregetã pentru salvarea limbii române.
Prinsã în cuvânt din tinereþe, bolnavã de dreptate, ºi-a
croit viaþa dupã o veche vorbã înþeleaptã: Acela care
n-a luptat niciodatã nu a trãit niciodatã!

Eva Iova-ªimon, nãscutã în Berbec, zodie în care
trebuie sã te reinventezi continuu (ceea ce face!), nu se
lasã dusã de timp. Ca redactor ºef al publicaþiei „Foaia
Româneascã” – sãptãmânal al românilor din Ungaria,
cu un trecut de aproape 70 de ani – Eva Iova se opune
rãului, de oriunde ar veni el. Deviza sa ºi a „Foii Româ-
neºti”: „ADEVÃR, TE IUBESC!” se consumã într-o lume
peste care bate, de cele mai multe ori, vânturi nefireºti,
uneori duºmãnoase. Colectivul redacþional pe care îl
coordoneazã e mic, din punct de vedere numeric –
Anca Liana Butar ºi Ana Cioca Czesznak –, dar sufletul
pe care îl plãmãdesc revistei aceste minunate condeie
este uriaº, încãpând în el milioane de cititori. S-au în-
conjurat de numeroºi colaboratori, unii permanenþi, care
susþin redacþia în mod voluntar, din dragoste pentru
limba românã: dr. Gheorghe Petruºan, Mihaela Buciu,
Gabriela Elekes, ªtefan Frãtean, ªtefan Crâsta, Tiberiu
Boca. Editor responsabil al publicaþiei este Uniunea
Culturalã a Românilor din Ungaria (preºedinte, dr. Ioan
Ciotea).

Cu trei ani în urmã (în 2009), la propunerea
aºa-numitei Autoguvernãri pe Þarã a Românilor din
Ungaria, Comisia de presã a Fundaþiei Publice pentru
Minoritãþi a decis desfiinþarea sãptãmânalului „Foaia
Româneascã”. Adicã moartea lui! Iatã ce scria, într-un
editorial, Eva Iova-ªimon: «Pe motiv cã vor sã-ºi facã
propriul sãptãmânal (în care sã scrie nu ºtim ce ºi nu
ºtim cine!), vor sã distrugã ceea ce aceastã comunitate
a susþinut vreme de câteva decenii. Conducerea AÞRU,
slabã la gândire, fãrã identitate ºi fãrã sentimente româ-
neºti, crede cã prin desfiinþarea „Foii Româneºti” poate
închide gura românilor din Ungaria, le poate îngrãdi
gândirea. Se înºealã! Prin parºivenia tipicã, editoria-
listul anonim al „Cronicii” încearcã sã ne convingã (sã-i
abureascã ºi pe românii din Ungaria), argumentând cã,
din pãcate, criza este de vinã. În mintea lor, aceastã
crizã înseamnã sã distrugi un bun pe care l-a creat o
comunitate, în numele acelei comunitãþi. Este o nouã
dovadã cã AÞRU reprezintã doar interesele unui mic

grup de oameni, ale celor care îi servesc orbeºte, nu
pun întrebãri ºi nicidecum nu îi ia la rost pentru cã se
cheltuiesc milioane de forinþi, anual, pentru douã
Passat-uri sau pentru salarii grosolane, fãrã muncã ºi
fãrã pricepere.»

Redactorul ºef al publicaþiei condamnatã la moarte a
trimis o scrisoare directorului general al Departamen-
tului pentru Minoritãþi de la Budapesta, s-a adresat, în
scris, ºi preºedintelui þãrii, aflat într-o vizitã oficialã la
Gyula, dar, din pãcate, aceºtia nu ºi-au fãcut rãgaz
mãcar sã rãspundã. În ce priveºte oficialitãþile de la
Bucureºti, ºi acolo se moþãia, deºi era timpul sã se
trezeascã. Demonstra din nou, cum a mai fãcut-o, cã
România i-a pãrãsit pe românii din Ungaria ºi nu mai
vrea sã se îngrijeascã de ei. 

„Curierul de Vâlcea” a publicat o serie de articole în
apãrarea sãptãmânalului „Foaia Româneascã”. În
spiritul dreptului la o presã liberã, atenþiona, la vremea
respectivã, autoritãþile române sã intervinã în sprijinul
redacþiei. A fãcut, totodatã, apel la societãþile comer-
ciale care au posibilitãþi financiare sã sprijine redacþia în
suferinþã. Îºi unea glasul cu cel al cititorilor de pretutin-
deni ca publicaþia în limba românã din Ungaria sã rã-
mânã în viaþã, sã nu-ºi întrerupã apariþia. A fãcut apel ºi
la parlamentarii români sã intervinã cu interpelãri, în
Senat ºi în Camera Deputaþilor, în sprijinul „Foii Româ-
neºti”, antrenând în acest demers ºi Guvernul Româ-
niei.

În ajutorul publicaþiei au sãrit mii de persoane din
toatã lumea care au semnat o petiþie de solidaritate cu
redacþia, contra deciziei Fundaþiei Publice pentru Mino-
ritãþi de a înjumãtãþi banii de subvenþie a sãptãmâna-
lului în limba românã. Oameni simpli sau înalte perso-
nalitãþi din Ungaria ºi din România, din þãri ale Europei,
de pe continentul nord-american, din Noua Zeelandã ºi
din Australia etc. au scris cã citesc pe internet ediþiile
sãptãmânale ale publicaþiei „Foaia Româneascã” sau
au abonamente la aceasta, exprimându-ºi indignarea în
legãturã cu ceea ce se întâmplã într-o þarã membrã a
Uniunii Europene, unde este atacatã o revistã a mino-
ritãþii române. 

Ioana D’Arc din Jula nu s-a dat bãtutã ºi a luptat
neîncetat, apãrând revista cu „spada” lui Gutenberg:
cuvânt ascuþit, necruþãtor. Editorialele scrise „la þintã”
au curs unul dupã altul: „În Ungaria, cuvântul scris
românesc este incomod” («Vremurile sunt cum sunt, ne
acomodãm, dar niciodatã nu o sã acceptãm nedrep-
tatea care s-a fãcut revistei româneºti cu un trecut de

Lauri pentru
aleşii mei



60 de ani, care este o moºtenire incontestabilã a comunitãþii
noastre. S-au înjumãtãþit banii „Foii” pentru a se da unei ga-
zete de perete editatã de AÞRU, care nu va deranja
niciodatã pe nimeni la Budapesta ºi care va asista la
asimilarea totalã ºi definitivã a românilor din Ungaria. ªi
încã ceva: e o porcãrie parºivã sã dai vina pe crizã, sã iei
banii dintr-o parte ºi sã-i bagi în buzunarele altora, care se
prefac cã scriu o revistã româneascã.»); „La poalele
Golgotei”, cu un Moto din Matei 28:15: „Iar ei, luând arginþii,
au fãcut aºa cum au fost învãþaþi.” («Suntem în Sãptãmâna
Patimilor, sãptãmâna în care ne spovedim, ne mãrturisim
pãcatele, ne cãim ºi cerem iertare pentru tot rãul ce l-am
fãcut în viaþa noastrã. Aceasta este sãptãmâna pe care o
începem cu tristeþe, pentru cã ne amintim de trãdarea lui
Iuda, de rãstignirea lui Hristos pe cruce, dar o încheiem în
liniºte ºi luminã, deoarece credem în Înviere, în izbânda
binelui asupra rãului. La începutul acestei sãptãmâni, când
aºtern pe hârtie aceste gânduri, asupra existenþei
sãptãmânalului „Foaia româneascã” stãpâneºte incertitudi-
nea. Soarta ei se va decide în Joia Mare. Cei care vor lua
decizia finalã, membrii Curatoriului Fundaþiei Publice pentru
Minoritãþi, vor hotãrî dacã revista noastrã tradiþionalã va mai
dispune de fondurile necesare apariþiei (la care Ungaria se
obligã prin lege) sau, dupã 30 de ani de apariþie sãptã-
mânalã, se va reduce la apariþie lunarã, aºa cum era prin
anii 1950-1960, dupã care încetul cu încetul se va desfiinþa
total. La fel ca în vremurile când Iisus trãia pe pãmânt, ºi azi
se gãsesc destui oameni asemãnãtori cu Iuda Iscarioteanul,
care pentru 30 de arginþi îºi vând aproapele, neamul,
fratele.»); „Poate fi vorba de libertatea presei?” («În ce
priveºte cei trei piloni importanþi, situaþia de azi din Ungaria
este foarte gravã: învãþãmântul românesc este la pãmânt ºi
doar un miracol ar mai putea sã-l ridice de acolo ºi sã-l
îmbunãtãþeascã, biserica este expusã unor situaþii umili-
toare, de cerºetor, din cauza finanþãrii foarte proaste, iar
presa este forþatã sã îngenuncheze ºi sã renunþe la liber-
tatea de exprimare, dacã mai vrea sã existe.»)

Prin scrisul ei, Eva Iova-ªimon încearcã sã opreascã
orice nedreptate. La urma urmei, doar pentru urma ce-o
lãsãm vom fi pomeniþi. Ce o defineºte pe aceastã luptãtoare
cu armele lui Gutemberg? Sentimentul misiunii. Într-un

editorial publicat nu demult se întreba: Cui îi este fricã de
statuia lui ªaguna? Rãspunsul este al unui intelectual cu un
curaj de cosmonaut, afirmãm noi ºi nu cred cã greºim.
Textul urmãtor ne dã dreptate: «Premierul ungar a spus
„amin” pentru amplasarea statuii mitropolitului Andrei
ªaguna la Jula. Cu siguranþã i-a fost greu lui Orbán Viktor
sã rosteascã acele câteva cuvinte de aprobare ºi nici nu
ºtim (doar bãnuim) care ºi cât de mare va fi preþul pe care
România va trebui sã-l plãteascã în schimb. Sau crede ºi el
cã România a plãtit deja destul? Cã România le-a permis ºi
pânã acum ungurilor sã-ºi punã statui ºi plãcuþe bilingve
unde au vrut ei? ªi iatã, acum, a sosit timpul ca sã facã ºi
ungurii un gest faþã de români, de fapt, faþã de naþionalitatea
românã din Ungaria, care are nu numai obligaþii faþã de þara
în care trãieºte, ci ºi drepturi. (…) Pentru românii din Unga-
ria, Andrei ªaguna este un simbol. Un simbol al demnitãþii
naþionale, al puterii de sacrificiu pentru propriul popor.
Memoria vremii spunea despre el: „ªaguna a fost un dangãt
de clopot care a trezit din amorþire conºtiinþe ºi destine, a
redat speranþe ºi vigoare, a pus plugul în brazdã ºi a
desþelenit ceea ce ameninþa sã devinã pârloagã”. Nu se ºtie
cine a spus aceste cuvinte, nu conteazã nici dacã le-a spus
sau nu, deoarece pentru românii din Ungaria de azi viaþa ºi
activitatea lui Andrei ªaguna este foarte reprezentativã. S-a
nãscut pe pãmântul Ungariei de azi din pãrinþi aromâni, a
trãit drama minoritarului atât prin religia sa cât ºi prin
naþionalitate, ºi-a croit un drum în viaþã prin care a devenit
una dintre cele mai mari personalitãþi ale poporului sãu.
Sunt ºi printre noi unii care se întreabã dacã într-adevãr
avem nevoie de statuia lui ªaguna. Bineînþeles, rãspunsul
poate fi ºi NU. Nu avem nevoie, dacã nu mai vrem sã fim
români. Nu avem nevoie, dacã vrem ca ºi în continuare sã
fim trataþi ca niºte maimuþe care doar danseazã ºi cântã
când este cazul, dar limba ºi credinþa strãbunã am uitat-o
deja. Maimuþele sunt mult mai bune marionete, decât
oamenii care vor sã vorbeascã ºi sã se roage în limba
strãbunilor. Ãºtia din urmã uneori chiar ºi gândesc. ªi asta
nu prea place.»

Armele lui Gutemberg, mânuite cu mãiestrie de Eva
Iova-ªimon, impresioneazã prin puterea de a rãspândi
adevãrul.

Fântâna albã*

Pãmântul încã se miºcã… Nu toþi din cei 3.000 aruncaþi
de-a valma în gropile comune ºi-au dat duhul. Unii mai
strigã ºi-acum dupã aer. 

– Daþi-mi aer!... O gurã de aer, daþi-mi!
– Care eºti, bã?
– Nicolae Corduban, din Cupca. Dar tu?
– Cosma, mã, din sat cu tine… Cosma Tovarniþchi…
– Þi-i minte, Cosmo, ce pornire a fost în noi…
– A fost… n-a fost. Aºa ne-a sortit Dumnezeu. Þie îþi arde

de vorbã? Ziceai cã þi s-a isprãvit aerul…
– Mã sufoc, mã, mã sufoc, dar nu pot sã tac. Da, îmi

arde ºi de vorbã. Poate se înduplecã vreunul sã-mi dea
puþin aer ºi ceva putere sã ies de-aici. 

– Ce-o sã faci, mã, afarã? Te împuºcã ãia din nou… 
– S-apuc, mãcar, sã trag un glonþ în scãfârlia ãluia care

ne-a minþit cã este graniþa liberã sã trecem. Apoi, ce-o da iar
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Dumnezeu. Vãd cã ne-a pãrãsit… 
– Fiul Sãu Cel rãstignit stã pe lemnul Crucii ºi ne cheamã

la El. I-auzi cum zice: „Iatã ce-am fãcut Eu pentru voi!”
– Tu care eºti, mã, înþeleptule? 
– Dragoº, mã, al lui Bostan, din Suceveni… Unul dintre

voi zicea cã n-are aer, mie îmi este foame, mã…
– Aer… aer ne trebuie acum. De foame, n-o sã crãpi! Dã-

mi ºi mie o porþie de aer, dacã tu mai ai!
– Am ceva pus de-o parte de la Dumitru Opaiþ al lu’

Mihai, din Pãrãuþi de Jos. Mi l-a dat cã n-a mai rezistat bietu’
de el. ªi-a dat ieri ultima suflare. Dacã ai grabnicã nevoie, îl
împãrþim. Am vãzut cu ochii mei, fraþilor, ce i-au fãcut lui
Mite al lu’ nea Mihai. Dupã ce l-au împuºcat, muribund cum
era, l-a agãþat unu de coada calului ºi l-a târât pânã aici, la
groapã… 

– Asta nu-i o noutate, sãri cu glas gâtuit de durere Dra-
goº din Suceveni. Tot aºa m-au târât ºi pe mine pânã aici…
Dar, vezi, am rezistat ceva…

– Ai dreptate, interveni Gheorghe Sidorec, din Iordãneºti.
S-au întâmplat asemenea nelegiuiri în mai multe sate. Atro-
citãþi de neînchipuit! Eu le-am vãzut cu ochii mei, cã eram
ascuns în podul ºcolii. ªtiam ascunzãtoarea asta ca-n
palmã. Mi-a prins bine cã mã piteam în pod, când
nu-nvãþam tabla înmulþirii sau a-mpãrþirii. Decât zece nuiele
la palmã, mai bine în pod, de vorbã cu ºoarecii... 

Eu în pod, ai mei în pãdure, aºa am scãpat anul
trecut. Toþi ai casei au scãpat... Sã vã povestesc. Era prin
noiembrie. Sã ne sperie sã nu mai trecem graniþa, au luat,
la întâmplare, câte 20 - 30 de familii din fiecare comunã…
De la noi, din Iordãneºti, la fel din Ostriþa, din Horecea,
ªirauþi, Cotul Ostriþei ºi din Buda. Erau vreo douã sute ºi
ceva de oameni în curtea ºcolii. Zece soldaþi sovietici, i-am

numãrat, la comanda unui cãpitan i-au mãcelãrit cu rafale
de arme automate. Pe cei care mai suflau i-au agãþat de
cozile cailor ºi i-au târât pânã la marginea satului, lãsându-
i pradã ciorilor. Ceilalþi, care rãmãseserã neridicaþi, laolaltã
cu nevestele ºi copiii au fost deportaþi în Siberia cu o zi
înainte de Crãciun. Vai de Crãciunul lor!…

– Auzii cã unul care mai gâfâie este din Pãrãuþi de Jos,
eu sunt din cei de Sus, îs Arcadie Ursulean. Mã, fraþilor, eu
o aveam pe soru-mea mãritatã în Ceahor. M-am dus s-o
vãz… Fraþilor, nãpasta bolºevicã i-a urmãrit pe toþi din Cea-
hor în case, în poduri sau pãtule, în grãdini ºi în livezi. Unii
erau chiar în privata din curte. Au scotocit soldaþii peste tot
ºi i-au împuºcat pe oameni fãrã pic de milã. Ca pe iepuri
i-au vânat. Pe unii îi cunoºteam bine, mã întâlneam la horã
cu ei: Costaº Petru al lui Tãnase avea doar 20 de ani, Ion
Hadima era de vreo 27 de ani, Ion Cobliuc, de 23 de ani…
Flãcãi în putere! Alþii din Ceahor au fost vânaþi când se aflau
la muncã, în câmp. Au lichidat toatã suflarea satului. De la
copilul din troacã la bãtrânul care nu se mai putea ridica din
pat!

…Voci încã vin din pãmânt. Se zvoneºte a primãvarã pe
Valea Siretului. Ghioceii încep sã adune luminã roºie. Din
prea multul sânge vãrsat. Fântâna Albã nu mai are izvor, a
secat. Curg în fântânã ºuvoaie de sânge. 

Un bãrbat vine zilnic cu o geantã în mânã, trece pe la
fiecare din cele cinci gropi, deschide geanta, lasã câte-o
porþie de aer pentru cei dinãuntru, care gem. De un an vine,
aproape în fiecare zi. 

Pãmântul încã se miºcã…

*„La 1 aprilie 1941, acum 70 de ani, soldaþii sovietici au
executat fãrã milã un numãr de aproximativ 3.000 de civili români,
locuitori ai comunelor de pe Valea Siretului, care încercau sã se
retragã din Bucovina de Nord, anexatã de ruºi, în România. Servi-
ciile secrete ale lui Stalin au propagat în rândul populaþiei române
din Bucovina de Nord cã, pentru o scurtã perioadã de timp, trece-
rea graniþei în România este acceptatã de autoritãþi. Încrezãtori,
mii de români, care abia aºteptau sã se întoarcã în teritoriile þãrii
mamã, s-au constituit într-un grup masiv ºi au pornit spre graniþã.
Pentru a dovedi caracterul paºnic al demersului lor au arborat în
fruntea coloanei un steag alb, icoane ºi cruci de brad. La 3 kilo-
metri de graniþa, in locul numit Poiana Varniþa, grãnicerii sovietici
au somat coloana sã stea in loc, dar grupul de români a ignorat
ordinul ºi a mers mai departe, moment în care s-a declanºat iadul:
mitralierele au început sã tragã în plin, secerând laolaltã copii,
femei, tineri ºi bãtrâni. N-a fost de-ajuns. Echipaje de cavalerie au
ieºit din pãdure ºi au plecat în urmãrirea supravieþuitorilor, omorân-
du-i cu sabia. În bestialitatea lor, sovieticii au agãþat de coada
cailor pe cei care încã mai respirau ºi i-au târât, în chiote rãzboi-
nice, pânã la cele cinci gropi comune sãpate din vreme, la liziera
pãdurii, în locul numit Fântâna albã.” (O ºtire gãsitã într-un ziar)

Desen de
Doru Drãguºin
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(1) ÎN PRIMÃ
INSTANÞÃ

Reducþionist vorbind, istoria are
mai întotdeauna trei faþete: 1) una
contemporanã evenimentului în
sine (chiar dacã uneori merge în
paralel ori apropiat acestuia, fãrã a i
se suprapune în vreun fel; 2)  alta,
dupã consumarea sau încheierea
evenimentului în timp ºi, mai rar,
chiar în spaþiu ºi 3) reverberaþii
dupã aceea, fãrã a li se putea stabili
ºi limite (cât, unde ºi de ce?).

Se deduce, cred, cã istoria, nu
numai în aceste situaþii, are nevoie
de geografie, de cunoºtinþele ºi am-
plasamentul lor. Într-un fel sau altul,
frontierele nu-ºi gãsesc motivarea,
singurele bariere care apar la ori-
zont ar fi formele de comunicare
pentru ca informaþiile culese sã aibã
deplinã accesibilitate.

În cazul istoriilor moderne, cel
puþin al celor din Europa, secolul al
XX-lea rãmâne mare deschizãtor de
comparaþii ºi, deci, de nebãnuite
virtuþi ale comunicãrii. 

Miza redescoperirilor ºi evaluãrii
anterioritãþilor umaniste s-a arãtat
pe cât de ispititoare, pe atât de pro-
ductivã la mai toate popoarele. Cal-
culatorul s-a integrat definitiv în
ºtiinþa informaþiei.

De unde pânã „ieri”, lagãrul so-
cialismului (sic!), caracatiþã de pã-
mânt, trecuse oceanul, pânã în
Cuba, se instalase confortabil în þãri
ale Asiei – China, Coreea de Nord,
Vietnam, Mongolia (câteva dintre
aceste þãri fiind ºi astãzi pradã ace-
leiaºi ideologii comuniste), a încer-
cat sã rãstoarne, sã inverseze mer-
sul istoriei propriu-zise, în ciuda
constrângerilor legitime ale geogra-
fiei personalizate. Circulaþia litera-
turii, chiar când a fost limitatã politic,

a continuat sã reziste, sã fie iden-
tificatã.

Sub auspiciile unei asemenea
deschideri internaþionale,  au biruit
pe de-a întregul artele plastice (pic-
tura, sculptura), muzica (de toate
categoriile) ºi literatura, deductiv,
aceasta, exclusiv prin traduceri -
Premiile Nobel sunt o dovadã în
acest sens.

Interculturalitatea de astãzi, nu
numai din România, se constituie
într-o diversitate de manifestãri ºi
forme de luat în seamã, unele deve-
nind citabile în ordinea referinþelor
de fond.

(2) INTERFERENÞE
CULTURALE

Cu ceva ani în urmã (în 1994,
1995), americanul Harold Bloom îºi
îngãduia sã stabileascã doza (!) de
universalitate a scriitorilor lumii,
mergând pânã la enumerarea valo-
ricã (pe ce criterii estetice consoli-
date?!) a þãrilor care s-au bucurat în
lume de aportul acestora.

Cu bunã ºtiinþã, las de o parte
partizanatul lui Bloom ºi reþin doar
gândul luminos al cercetãtorului de
a-i situa în prim-plan pe englezul
Shakespeare ºi pe spaniolul Cer-
vantes (primul pentru teatru, al doi-
lea, pentru cunoscutul sãu roman),
ambii din perioada Renaºterii.

Dar pentru sculpturã? Arta care
a trecut prin genialitatea antichitãþii
Greciei, a Romei, a strãvechii Indii,
a palatelor dinastiilor din China ºi
Japonia, pânã a poposi în stafuri re-
gale ºi nemuritoare la românul
Brâncuºi!

Nu numai în timpul vieþii acestuia
(1876-1957), ca ºi dupã aceea, s-au
afirmat destui cercetãtori – români ºi
strãini – care sã-i fixeze un loc în

aria culturii universale. Deoarece
competiþia ierarhiilor este atât de
strãveche, încât se pierde în mit, co-
borând în illo tempore, ca sã invo-
cãm o expresie a lui Mircea Eliade
(Expresia eliadianã a fost menitã
pentru a chibzui mai bine polise-
mantismul aferent celor douã con-
cepte întrebuinþate de savant –
sacru ºi profan

Aºadar, pecetea nomenalã pen-
tru Brâncuºi este de ctitor al sculp-
turii moderne.

(3) BIOGRAFIE
CU SUPLICII

Sub biruinþa unei asemenea for-
mulãri, de mãrturisitã avangardã, s-
a întâlnit absolventul Facultãþii de
Istorie, din Bucureºti, la venirea lui
în Craiova, în 1964.

Aci, înfiinþându-se  un Centru de
Cercetare al Academiei Române,
sub patronajul academicianului C.S.
Nicolaescu-Plopºor (nativ al zonei
olteneºti), recunoscut arheolog, pa-
leontolog, istoric, literat ºi publicist,
s-a convenit a se înfiinþa câteva
secþii ºtiinþifice care sã acopere cât
mai multe sectoare de lucru. Aºa cã
au fost angajaþi tineri absolvenþi de
facultãþi din toatã þara, având profile
adecvate indicatorilor ºtiinþifici ce-
ruþi.

Între cei cãrora li s-a fãcut o ast-
fel de onoare s-a  aflat ºi Paul Re-
zeanu. De atunci ºi pânã când a fost
pensionat, criticul de artã a ucenicit
în munca de cercetare cu asiduitate,
convins fiind cã împlinirea sa ºtiin-
þificã trebuie sã înceapã cu articole
ºi studii, cu exegeze conturate întâi,
dacã se poate –tuturor valorilor de
artã plasticã din spaþiul Craiovei,
apoi al întregii Oltenii. ªi vorba bã-
trânului V.G. Paleolog, munca de

DESPRE BRÂNCUŞI,
LA MODUL ABSOLUT



caznã l-a inclus peremptoriu ºi pe
Brâncuºi. Fulguraþii ale cercetãrii des-
pre au apãrut în presa timpului, din
þarã ºi de peste hotare, între 1976 –
2001 (detalii, în Postfaþã, Cronologie ºi
Concordanþe, Bibliografie selectivã).

Colaborarea lui cu brâncuºiologul
V.G. Paleolog, dincolo de subiectele
cotidiene aflate pe agenda Centrului,
s-a transformat într-o beneficã relaþie
între  maestru ºi învãþãcel. Ucenicul
ascultãtor ºi-a urmat drumul neabãtut,
mereu în pantã pânã la 1989, apoi liber
ca zborul Pãsãrii Mãiastre. ªi iatã cã
dupã 45 de ani, Paul Rezeanu a editat
o carte tulburãtoare, intitulatã, cum
altfel? – Brâncuºi. Tatãl nostru, Edi-
tura Autograf MJM, 2012, 708 p.

Partea documentarã a cãrþii este
impresionantã ºi de neînlocuit, de
subþiat nici atât) De ce?, ar întreba
maliþioºii. Rãspundem: nu pentru cã
înaintaºii în domeniu – criticii de artã –
nu au spus una sau alta, ci pentru cã
ei, în primul rând, românii, nu în puþine
cazuri, au deformat adevãrul, ori au
speculat indicibil faþã de opera în sine.
Alþii, cumva pe aproape, au rãmas im-
presioniºti, juisând încolo ºi încoace,
producând retorici la întâmplare. Aces-
tora din urmã, cercetãtorul de astãzi,
care a ajuns la concluzii ferme, le
spune pe faþã: stop!, greºit!, nici
vorbã!.

Partea de organizare a materialului
brâncuºiologic, calat, în principiu, pe
viaþã ºi operã, adiacent fiindu-le arse-
nalul critic imediat, extrem de nume-
ros, autorul cãrþii de faþã a operat ex-
trem de simplu – totul prin cronologie.

Dacã pânã la ieºirea din zariºtea
satului, copilul Constantin  nu impunea
decât prin oficii specifice vârstei fie-
cãruia dintre noi, cei nãscuþi în mediul
rural – deh, copilãria copilului univer-
sal!, odatã cu sporirea învãþãturii, se
modificã obligatoriu ºi chemãrile vieþii,
rãmânând de veghe, mai arzãtor sau
mai pâlpâind, numai întrebãrile. Cea
mai neliniºtitoare s-a aflat la nivelul eu-
lui creator, care l-a propulsat pânã la
polisarea multor sculpturi, încât Brân-
cuºi putea sã rosteascã în limba lui
Voltaire: Je est un Autre (Invocarea
numelui celebrului filosof – 1694-1778
–, n-am fãcut-o decât din raþiuni de
apropiere la nivelul ideilor ºi scopului
de a implementa specificul în artã; la
nebãnuitele tendinþe pe care arta ºi
filosofia le pot dezvolta în vederea ins-
taurãrii depline a libertãþii de creaþie).

În fond, ce sunt unele capodopere

ale lui Brâncuºi, începând cu Orgoliu
(1905) – prima sa lucrare turnatã în
bronz (apud Paul Rezeanu), trecând
spre Muza adormitã (1909), executatã
în bronz (19010) cu mai multe vari-
ante? Dar prima Pasãre Mãiastrã
(1910) - ºi consoartele care i-au urmat,
de ordinul zecilor, pânã la Coloana infi-
nitului, componentã de referinþã a trip-
ticului de la Tg. Jiu?

Deloc în treacãt, termenul de co-
loanã a apãrut în identificarea operelor
de artã brâncuºiene, încã din 1917:
Coloanã cu douã elemente (lemn),
Coloana sãrutului (ghips), nesemnatã,
nedatatã – 1916 -1918 (?!), Coloanã
cu trei elemente (lemn) - 1918. Stabili-
zarea formei finale se prelungeºte înþe-
lept pânã la gândul hotãrât de ampla-
sament definitiv la Tg. Jiu. Fonta meta-
lizatã a Coloanei fãrã sfârºit, datând
din 1937-1938, mutã gândul sculpto-
rului de a ridica monumentul acesta de
artã modernã în Chicago, din USA.
Brâncuºi ar fi vãzut Coloana locuibilã ºi
reperatã din spaþiul intergalactic ca o
mândrie a universului uman ºi a poten-
þialului ºtiinþific pe care acesta îl po-
sedã.

De acum încolo, geometria în spa-
þiu are toate dovezile de concreteþe a
viziunii aplicate de artã genialã a ideilor
în sine. Ele sunt iradiante filosofic de la
Platon încoace. Ele sunt idei împietrite
care supun cugetul la tãcere ºi dezvol-
tare de multiple înþelesuri ale vieþii ºi
înãlþãrii acesteia pe verticala timpului.

Ce sunt tentativele culturale denu-
mite Platon (lemn, 1919-1920, deza-
samblat de însuºi Brâncuºi) ºi Platon
(bronz, nesemnat ºi nedatat)?

Lângã aceste detalii – existente la
fiecare componentã a catalogului,
suma acestora, dupã inventarul lui Re-
zeanu, fiind de 470; prima este  Bustul
lui Gh. Chiþu ( ghips,octombrie 1898),
urmatã de Vitellius (ghips ºi bronz,
1898), apoi Capul lui Laocoon (lut,
1900).

Componenta cu nr. 470, din acelaºi
inventar Rezeanu, este denumitã
Marele cocoº (ghips) – nesemnatã,
nedatatã. Se crede cã a fost realizatã
între 1949 – 1954. Precedentele au
fost denumite Pasãre (468 – marmurã
bleu –gri, provenind din Brazilia, astãzi
într-o colecþie particularã din Belgia ) ºi
Cariatidã (lemn – 1948).

Toate sunt dovezi concrete de pasi-
une devoratoare pentru idei, pentru
filosofie. Sau mai corect spus Brâncuºi
– sculptorul s-a simþit destins, împlinit

în lumea ideilor. Iluminãrile sale devin
concrete doar prin idee. El a vãzut idei
în descendenþa gândirii lui Platon ºi
dincolo de ceea ce mãrturisea Camil
Petrescu. Pentru Brâncuºi,  Ideea, cu
literã mare, a vieþuit în duritatea pietrei
ºi a sateliþilor acesteia.

(4) INSPIRAÞIE ªI
REVELAÞIE

Brâncuºi a început descifrarea înþe-
lesurilor lumii de la popasurile în Bise-
rica din satul natal ºi în lãcaºurile simi-
lare din Craiova (Epitropia Bisericii Ma-
dona Dudu  i-a oferit nu odatã burse de
studiu) din Bucureºti dar ºi din Franþa.

Apropierea de Dumnezeu a reali-
zat-o prin revelaþie ºi cugetare înde-
lungã. Cuvântul i s-a pãrut prea îngust
ca sã-l exprime îndeajuns. Sculptura
este un punct terminus la care a visat
mereu, trudnic.

Sunt puþine paginile de jurnal olo-
graf, dar avem multe aforisme rãmase
de la el. Puterea oferitã  de poliseman-
tismul acestora i-a rãmas seducãtoare.
Aºa încât Cuvântul înainte, de la unele
cataloage de expoziþii, sunt autentice
abreviare de filosofie practicã.

Sculptorul Constantin Brâncuºi a
pus mare preþ pe lumea vãzutã – pe
cea senzualã, pe care n-a transformat-o
niciodatã ad litteram în artã. Aceasta,
dupã propria-i expresie, era o materie
biftec (apud V.G. Paleolog).

În schimb, niciodatã n-a neglijat-o,
a folosit-o mai mereu doar în prima
linie a începutului de lucru. În copilãrie,
la Hobiþa, cu briceagul îºi fãcea fluiere
(pe unul dintre acestea îl avea cu sine
în atelierul din Paris). Apoi, dintr-o lã-
diþã de portocale, la Craiova a construit
o vioarã. Trebuie sã mai spunem cã la
ªcoala de Meserii, apoi la ªcoala
Naþionalã de Arte Frumoase, din Bucu-
reºti, ºi-a desãvârºit arta modelajului –
în lut, în ghips, în ciment, parcurgând
rãbdãtor silnicia treptelor nemuritoare
ale lemnului, (moale sau de esenþã
tare), dar mai cu seamã duritatea mar-
morei (de culori diferite), cãci fibra ei,
nu în puþine cazuri, îi deschidea noi
gânduri ºi-l ademenea în fel ºi chip ca
o Fata Morgana; alteori, ca o sirenã,
pânã  îl pierdea pe artist în adâncurile
abisale ale cunoaºterii. Deci, pânã
unde gândul se dezmãrginea. Cu ochii
închiºi în afarã, Brâncuºi, eminescian
gândind, îºi deschidea pulsatoriu pro-
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priul înlãuntru (Criticul de artã Paul
Rezeanu indicã, în Catalogul operelor
lui Brâncuºi – sculpturã, la poziþiile 205
ºi 206, Sculpturã pentru orbi (mar-
morã) ºi Sculpturã pentru orbi (ghips).

Ar fi nu numai aceste sculpturi, ci ºi
multe altele, posibil de încadrat în ceea
ce s-a  numit, în prerenaºterea italianã,
opere minore.

Ca oricare cercetãtor, nu numai din
domeniul artelor!, profesorul Paul Re-
zeanu, dupã truda-i de laudã desãvâr-
ºitã la 45 de ani distanþã de la înce-
puturi (1967), are tot dreptul sã-ºi vadã
timpul consumat în oglinzi veneþiene,
ca sã-l venereze ºi sã-l numeascã pe
Brâncuºi – Tatãl nostru.

(5) PUÞINE CONCLUZII

Desfãºurãtorul (sau Cuprinsul) pe
10 capitole rãmâne un întregitor de
informaþie densã, ordonatã pe ani, în
creºtere, nu numai din viaþa ºi opera lui
Brâncuºi, ci ºi a comilitonilor, sieºi
contemporani. Criticul a avut grijã sã
fixeze pe pânza informaþiilor, datorate
lui Brâncuºi, semnele culturii enciclo-
pedice privind ºi pictura, valorile ei de
la acea datã, muzica, reuniunile ºi
seratele de manifestãri în spaþii des-
chise, cum au fost ºi sunt expoziþiile,
excursiile de grup, vizite la instituþiile
preocupate de arte ºi literaturã.

Nu lipsesc picanteriile care au sa-
voarea lor bine plasatã. Multe dintre
acestea, datorate sculptorului. Nu
puþine sunt fulgurant comentate, Paul
Rezeanu nelãsând loc de întors în
interpretãri.

Ca orice cercetare de þinutã aca-
demicã, stãpân pe sine, Paul Rezeanu
a vãzut ºi a studiat toate spaþiile cul-
turale în care s-a miºcat încet sau
voluptos sculptorul Brâncuºi. El i-a fost
un înãlþãtor cicerone, care i-a vorbit
mereu, iar opera sculptorului, tãcutã i-
a fost provocatoare întru luminarea
spiritului individual.

Marea carte a lui Paul Rezeanu, din
2012, despre Brâncuºi, rãmâne ca o
descãtuºare intelectualã sau ca o
descãrcare în forþã, obligatorie, a
cunoºtinþelor acumulate pe care
cercetãtorul trebuia s-o facã. Sau cum
ar fi spus neaoºul ºi hâtrul V.G. Pa-
leolog, cunoºtinþelor despre Brâncuºi,
aflate în desaga lui Paul Rezeanu, le-a
crãpat ceasul, adicã le-a venit sorocul.

În cadrul Note-lor, Profesorul Re-

zeanu oferã pe 295 de pagini, o
pleiadã de neºtirbite alte informaþii,
privind adiacenþe ale... existenþei scul-
ptorului: locuinþe ºi ateliere de lucru,
cãlãtorii, expoziþii, proiecte nerealizate,
catalogul operelor-sculpturã, Brâncuºi
– grafician ºi fotograf, cronologie ºi
concordanþe, bibliografie selectivã(p.
649 – 693), index de nume la capito-
lele I-X.

*
Pentru neaveniþi în cercetarea de

caz, aºa-ziºii avocaþi din oficiu, ca ºi
pentru procurorii, susþinãtori ai aces-
tora, Brâncuºi le sperie gândul prin
valorile de culturã universalã, la care a
trudit (la propriu!), ºi pe care ni le-a
lãsat în veacul – veacurilor. 

Ori directorul Muzeului de Artã din
Craiova, Paul Rezeanu, tocmai de
aceea l-a numit pe Brâncuºi Tatãl
nostru.

Trimiterea la pater familias rãmâne
motivatã pentru toatã opera lui Brân-
cuºi – ea îi este familie, biologic specu-
lând; dar ea îi este ºi început, dar ºi
popas filosofic, în linia veacului 19 ger-
man, ºi în linia ascendenþei româneºti,
a transcendenþei gândirii lumii civili-
zate, creatoare ºi de mituri.

*

IPOSTAZE MODERNE ALE PRO-
ZATORULUI ADERCA

Orice jubileu care priveºte poste-
ritatea biograficã ºi literarã a lui Felix
Aderca (la naºtere,  Froim Zeilic, 13
martie 1891, Puieºti, j. Vaslui – 13 dec.
1962, Bucureºti), trebuie vãzut ºi inter-
pretat ca atare drept o clamare care
onoreazã, în spirit comparatist, evalua-
tor, fiind model de netãgãduit pentru
ceea ce a însemnat la noi culturã. ªi
nu numai!

Polihistor de admirat, secondându-l
pe Eugen Lovinescu, Aderca a fost
convins cã vocile viitorului vor afirma
literatura fãrã frontiere, cã esteticul nu
trebuie sã poposeascã în mrejele
eticului în vreun fel. Polemica purtatã
cu Ibrãileanu,  în aceastã privinþã,  l-a
determinat pe Felix Aderca, dincolo de
prezenþele lui jurnaliere, sã publice în
1929 Mic tratat de esteticã sau
Lumea vãzutã estetic.

Principiul sincronizãrii, atât de pre-
zent în dezbaterile de la cenaclul „Sbu-
rãtorul”, ca ºi în creaþiile celor mai mulþi
dintre participanþi, le dãdea posibilita-
tea tuturor sã înþeleagã, din interior,
libertatea de creaþie în forme particu-

lare de exprimare. Iatã un fragment în
opul citat mai sus: Fãrã a voi sã jignesc
pe cineva, ci numai recunoscând uni-
versalitatea ritmului progresului uman,
nu ºtiu dacã ale noastre nu sunt în
esenþã aidoma, în epoca de pãtrun-
dere a culturii, cu cele ale lor, japo-
neze, chineze, indiene, marocane,
mexicane etc. Pe unde în pas puternic
trece omul de fier al civilizaþiei euro-
pene.

Poet, prozator, gazetar de forþã,
eseist, dramaturg, a respectat ºi a
preþuit valorile autentice, prin intuiþie ºi
revelaþie – ca în cazul lui Tudor
Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu ºi
a altora – contemporani cu sine, nes-
fiindu-se a intra în polemici (cordiale!)
chiar dacã se numeau G. Ibrãileanu ori
Nicolae Iorga.

Dacã poezia lui Aderca i-a fost
concuratã, valoric, ºi perenitatea ei n-a
fost de duratã. În schimb, proza a biruit
convingãtor, fie ºi în perioada deceniu-
lui al treilea, din sec. al 20-lea. El a
fixat direcþia unor tendinþe occidentale
afirmate plenar mai târziu. Sincopa
produsã în anii totalitarismului a fãcut
însã ca linia autenticitãþii literaturii
psihologice sã fie frântã. Voi reveni.

Tema istoriei propriu-zise a pãlit
pânã la dislocare ºi dispariþie, în final.

Impulsul unei literaturi cu istoricitate
accentuatã, nedesprinsã de eroic ºi
legendar, gen Sadoveanu, ajunsã ºi la
el prin minori romantici de sec. 19, din
Europa, l-a valorizat ºi Felix Aderca.

Cred cã un roman aproape izbutit,
de departe unul de talent, este cel din
1940. Închinat lui Petru cel Mare
(întâiul revoluþionar, constructorul
Rusiei) - retipãrit în 2001, la Editura
Hasefer a F.C.E.R., sub îngrijirea lui
Henri Zalis. Mai înainte cu un an, dã-
duse un excelent roman despre Ras-
putin.

Analizând foarte atent acest roman,
scriam în 2002, cã el închide triumfal o
temã ºi recomandã un scriitor cu largi
vederi istorice. Fusesem chibzuit
orientat spre opera lui  Felix Aderca de
cãtre fiul sãu – Marcel, care îmi adre-
sase rugãmintea expresã de a-i con-
sulta întreaga bibliotecã a tatãlui, din
Str. Xenopol 3, din Bucureºti.

Atunci, ca ºi acum, dupã atâþia ani!,
consider, ºi nu numai eu! – cã meto-
dele ºi mijloacele de interpretare, pen-
tru o analizã corectã, trebuie sã aibã în
vedere douã idei esenþiale: 1) una a
viziunii autorului, raportatã la perioada
survolatã a inspiraþiei (în cazul în care
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se propune o acþiune în dezvoltare); 2)
actualitatea oferitã în momentul apari-
þiei scrierii; adicã nexul cauzal ºi posi-
bilitatea de radar, pentru contemporani
– cititori sau nu, ca ºi cãile de acces
oferite pentru viitorii lectori.

Am în vedere, inapetenþa cititorului,
nu numai român!, pentru un asemenea
gen de roman. Atracþia, ca sã nu scriu
interesul ºi-a mutat centrul de co-
mandã, aº fi tentat sã scriu refugiul, se
gãseºte în literatura subiectivã. Pe
scurt, în zona neasimilatã a psihologi-
cului, adesea a patologicului, depistatã
în tot ceea ce înseamnã literatura des-
pre sexul frust, libidinos – de la Mircea
Cãrtãrescu, la Daniel Bãnulescu, Mihai
Gãlãþanu  ºi mulþi asemenea lor. Pe
scurt, dupã model – desuet american!
– se transferã, sub pavãza scriiturii,
experienþe personale pe coala de
hârtie, fãrã a se mai lua în calcul, vero-
simil sau nu, literatul propriu-zis. Etc.

Ei bine, Felix Aderca a forþat ºi aici
nivelul obiectiv – subiectiv, în primul
sãu roman, din 1921, intitulat Domni-
ºoara din strada Neptun.

Mahalaua, ca spaþiu al perdiþiei, cu
noianul sãu de mizerii, cauzate siste-
mului social-politic, a transformat fe-
meia într-o slugã mereu întristatã,
crispatã, de îndatã ce a fost obligatã sã
vinã la oraº.

Înaintea lui Liviu Rebreanu, cel din
Ciuleandra (1927) ºi a altor patentaþi ai
scrisului interbelic, Aderca a transferat
creator tema mediului sãrãcãcios,
depistabil în sec. 19, ºi în literatura
francezã, de la care s-a întins ca o
caracatiþã în vremea capitalismului
nestãvilit, în întreaga Europã.

O anume esteticã a misterelor, is-
cate din asemenea medii ale periferiei,
ne-a dat Mateiu I. Caragiale în romanul
Craiii de Curtea-Veche (1929).

Vocile modernitãþii actuale ne-ar
îndemna spre realismul sud-american,
fãrã sã se ia în consideraþie bogãþia de
nuanþe ale realismului de tip Mircea
Eliade.

Nuþa, personajul lui Aderca, dupã
experienþe sentimentale bulversante,
îºi încheie zilele printre traversele de
cale feratã, fascinatã, pânã la adulaþie,
de lumina farului de locomotivã, care-i
devine indiferentã în fuga ei fãrã
orizont.

Alte romane, cu alte registre stilis-
tice ºi, fiecare cu altã anduranþã, dacã
este cazul. Numai cã Felix Aderca a
fost interesat doar de noutãþi tematice,
de idei în miºcare, nu în puþine cazuri,

epicul îmbrãcând haine jurnaliere.
Prin Moartea unei republici roºii

(1924), prozatorul a apelat la o lucidi-
tate expresivã, cãci numai aºa, profun-
zimea observaþiilor sale meritã a fi
luate în seamã.

Cronologic, romanele Þapul (1921),
Omul descompus(1925), Femeia cu
carnea albã (1927), anticipeazã convin-
gãtor literatura de astãzi a lubricului, a
senzualului performant, realizat în litera-
tura americanã, ºi existent, ºi în litera-
tura românã de dupã 1990.

Fie ºi în treacãt, citându-l pe acad.
Dan Grigorescu, literatura americanã
contemporanã trebuie sã asimileze ºi
alte teme, restante în orizontul cultural
de pânã acum, deoarece realitatea le
cere cu insistenþã. Literatura despre
metiºi, despre negri, drogaþi, homleºi,
copiii strãzii, despre sectanþi, criminali
etc. - ºi alte categorii de ostracizaþi ai
soartei. Altfel, toþi aceºtia, ºi mulþi alþii,
vor rãmâne înregistraþi doar categorial
ºi statistic în analele timpului.

Despre romanele citate în dreptul
lui Felix Aderca, în spaþiile cãrora clo-
coteºte erotismul, nu în puþine cazuri,
despletit vertiginos, sã nu se uite cã au
apãrut pe vremea înfloririi libidoului
pulsatoriu teoretizat pe vremea lui
Freud ºi a sateliþilor lui (vezi cazul lui
Gib Mihãescu, Mircea Eliade º.a.).

Aceste romane ies din toate teoreti-
zãrile din epocã (de creaþie, de ana-
lizã) ºi nici nu se supun unor încadrãri
de mai târziu, din vremea noastrã:
dorice, ionice, corintice!

Dupã sejurul în Franþa, imaginile  lui
Marcel Proust (1754 – 1826), parþial ºi a
lui J. Joyce (1882 – 1941), dar ºi a lui A.
Gide (1869 – 1951), contemporan cu
sine, l-au marcat, determinându-l sã
gãseascã nuclee reverberatorii la pro-
zatorii noºtri din þarã. A se vedea, cu
detalii, Mãrturia unei generaþii, inter-
viuri, 1929,ce se însera în orizontul de
pornire ºi de aºteptare al lui Felix Aderca.

Scriitorul desfolia în prozele psiholo-
giste formele de manifestare ale in-
conºtientului, semn cã era pregãtit pen-
tru a fundamenta un nou departament
tematic în cadrul literaturii române.

Nu de puþine ori, romancierul se
încânta de efectele imediate, lãsând
impresia unei facilitãþi de limbaj,  fãrã
sã aibã în vedere unitatea de structurã
a compoziþiei.

Imaginarul lui Aderca - ºi nu numai
al poetului, ci al prozatorului,  care îºi
provoca ieºirea dincolo de radarul limi-
tatului, îl preþuim ca pe un vis emines-

cian, din orice prozã care se preteazã
la o asemenea proiecþie, în ilimitat. El
troneazã admirabil în romanul Oraºele
înecate (1937).

Subiectul: Soarele îºi retrage lu-
mina ºi pãmântul intrã în dezagregare.
Inteligenþa oamenilor construieºte însã
locuinþe  subacvatice de sticlã. Într-un
târziu (!) ºi nivelul apelor începe sã
scadã. Oamenii cunosc dramatic pier-
derea imaginii de ieri, devenind mo-
luºte. Douã pãreri, diametral opuse –
cea a inginerului Whitt ºi a tehnicia-
nului Xavier conlucreazã un timp, fie
acceptând cãlãtoria prin galerii sãpate
spre centrul pãmântului, fie strãmu-
tarea pe o altã planetã, poate mai
tânãrã decât pãmântul.

Arsenalul tehnic al unei literaturi
S.F. populeazã îndeajuns tot romanul.
Se pare cã modelul de scriitor pentru
Felix Aderca a fost literatura englezului
Herbert George Wells (1866 – 1946).

Trebuie însã spus, neapãrat, cã
realismul fantastic al lui J. Swift (1667
– 1745), prin hiperbolizare, deducþii ºi
revelaþii, a contaminat în mod propor-
þional pe Felix Aderca, stabilindu-ºi
capitala subacvaticii sale viziuni în
insula Havaii.

Ce mai putem spune despre moder-
nitatea prozatorului Felix Aderca, des-
chizãtor de drumuri, în câteva depar-
tamente tematice, care, iatã, la cinci
decenii – luminã, în existenþa posteritãþii,
se reveleazã ca un reper conºtientizat în
afirmarea scrisului românesc.

Iar cât priveºte europenizarea de
facto, ºi nu numai, Felix Aderca a rã-
mas lãmpaºul de peste timp care ne
onoreazã ºi ne impune. Mai cu seamã,
pentru aceia care mai credem  în valo-
rile stenice ale culturii din totdeauna.

N.B.
Subscriu, fãrã rezerve, unei identi-

ficãri a lui Tudor Arghezi, din meda-
lionul ofertat lui Felix Aderca: Domnul
Aderca e un literat complet ºi nespe-
cializat. Domnia sa ºtie sã poarte
paleta, parfumele, arcul, sãgeþile ºi
floreta la un loc cu pana; deopotrivã de
noi ºi de agere. Poetul e povestitor,
povestitorul e filosof, filosoful e
critic. Este greu sã acceptãm, dupã ce
l-am cunoscut în varietatea funcþiunilor
sale pe domnul Aderca, pe literatul cu
o singurã laturã ºi dimensiune, vãzut
întotdeauna numai din spate sau din
profil, þânþar uscat al unui bâzâit mu-
zical - ºi înþelegem în tipul de scriitor
unanimitatea puterilor de exprimare.
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Declaraþia de dragoste pe care Geo Bogza o fãcea
în scris oraºului Mizil, în 1940: Nu am câtuºi de puþin
intenþia sã glumesc atunci când voi afirma cã una dintre
marile dorinþe ale vieþii mele a fost sã vizitez Mizilul.
[…]. E poate timpul sã se afle în întreaga þarã ce-i
Mizilul – Mi-zi-lul – cum trãiesc, cum gândesc, la ce
viseazã, cum iubesc ºi cum mor, acolo, în urbea lor,
oamenii aceia peste care de atâþia ani planeazã,
batjocoritor, zâmbetul marelui umorist.”

ªi, într-adevãr au venit la Mizil: doamna ministru
Ecaterina Andronescu, acad. Nicolae Dabija, acad.
Solomon Marcus, acad. Vasile Tãrâþeanu, insp. ºc. gen.
Horia Toma, Nicolae Angelescu, Gheorghe Matei, Ghe-
orghe Borovinã, prof. univ. Al. Popescu Zorica, Corneliu
Leu, Sorin Roºca Stãnescu, prof.univ.dr. Nicolae
Rotaru, prof. univ. dr. Alexandru ªonea, prof. univ. dr.
ing. Corneliu Berbente, prof.univ.dr. Andrei Vernescu,
conf. univ. dr. George Stanca, prof.univ.dr. Radu Golo-
gan, Efim Tarlapan, prof. dr. Costin Diaconescu, George
Corbu, Dan Mircea Cipariu, prof. Nicolae Boaru.

Au fost ºi epigramiºti din þarã: Florina Dinescu, Elis
Râpeanu, Constantin Moldovan, primar în Mãnãstirea
Humorului, Laurenþiu Ghiþã, dr. Corneliu Zeanã,Vasile
Larco, Ioan Toderaºcu, Gheorghe Dolinski.

Fundaþia Culturalã „Romeo ºi Julieta la Mizil” a
fost principalul partener al festivalului iar partener
mass media: Radio România Actualitãþi

La festival s-au înscris 584 de participanþi la ambele
secþiuni. La Poezie, 439 iar la Epigramã 145. Concu-
renþii au fost români din Elveþia, Ucraina, Spania, Italia,
Germania, America, Anglia, Scoþia, Franþa, Basarabia,
Bulgaria, Canada, Irlanda ºi România.

Juriul a fost alcãtuit din: Corneliu Berbente, Cor-
neliu Leu, Cristina Ionescu, Daniel Cristea Enache,

Emil Proºcan, Victoria Milescu, George Corbu,
George Stanca, Mihai Morar, Nicuºor Constanti-
nescu.

Premiile au fost acordate astfel:
La Secþiunea Epigramã:

Marele Premiu „George Ranetti”: Ion Diviza, Chi-
ºinãu

Premiul „Grigore Tocilescu”: Grigore Chitul, Bis-
triþa Nãsãud

Premiul „Agatha Bacovia”: Florian Abel, com. Grin-
du, Ialomiþa

La Secþiunea Poezie: 
Marele Premiu „George Ranetti”: Marius Grama,

Galaþi
Premiul „Agatha Bacovia”: Raluca Dumitran, Câm-

pina
Premiul „Grigore Tocilescu”: Cezar Ciobîcã, Boto-

ºani
Dl. acad. Nicolae Dabija, din Chiºinãu a început

prelegerea intitulatã „Poezia care cuminecã” menþio-
nând cã la Mizil nu se simte ca acasã, ci ACASÃ!
Impresionat de frumuseþea spiritualã a oraºului, a scris
în Cartea de onoare a ºcolii:

Dumnezeu când fusese copil
ªi i se fãcuse dor de o minune -
A fãcut cerurile de la Mizil
Cele mai albastre din lume.
Dl. acad. Solomon Marcus a fost prezentat de dl.

prof.univ.dr. Radu Gologan, preºedintele Societãþii de
ªtiinþe Matematice din România: „dl. Prof. Solomon
Marcus este un templu al matematicii ºi, dacã
Societatea noastrã este sufletul matematicii româneºti,
domnul Marcus este inima matematicii româneºti. 

În prelegerea Domniei Sale, dl. academician a anali-
zat, criticat ºi a adus exemple despre umorul involuntar

„175 de minute la Mizil”
cu parfum de „Zi solemnă”



la români, stârnind adeseori aplauze prelungite în salã.
Intervenþia d-lui prof.univ. Al. Popescu Zorica, intens

aplaudatã, a adus un omagiu d-lui Solomon Marcus pentru
minunatul gest al celui din urmã întru apãrarea lui Traian
Lalescu, într-un moment dificil al existenþei acestuia din urmã.

Dl. acad. Vasile Tãrâþeanu a vorbit despre situaþia co-
munitãþii românilor din Ucraina ºi din Cernãuþi. În final a glu-
mit, în spiritul festivalului, dedicând lui Laurenþiu Bãdicioiu
un catren: 

Cã m-ai chemat la festival târziu, 
Eu n-o sã-þi port vreo supãrare
De-mi voi gãsi aici o Julietã
Mai lungã decât mine în picioare.
Corneliu Leu a spus: „I-am felicitat întotdeauna pe orga-

nizatorii acestei superbe întâlniri intelectuale, pentru dem-
nitatea intelectualã a existenþei noastre. Asta înseamnã
mult. Anul acesta, în mod deosebit, vreau sã-i felicit pe
sponsori. Sã le dea Dumnezeu sãnãtate sponsorilor voºtri
de aici.” A mai adãugat: „Acum 8 ani am venit ºi am declarat
aici cã eu, Corneliu Leu, nãscut în Medgidia cea cu vinuri
dulci, vin la Mizil ºi cer azil politic ca sã pot bea vin sec de
la Tohani. Vã mulþumesc din inimã cã mi-aþi acordat ºi
încredere ºi azil politic. Iatã cã am ajuns la 90 de ani cu rima
respectivã la vinul de Tohani.”

Dl. senator Sorin Roºca Stãnescu a fost premiat de
organizatori cu trofeul „Romeo la Mizil” pentru atitudinea
vestimentarã de anul trecut, când, îmbrãcat într-un roºu
intens, alãturi de soþia sa, pãrea un Romeo modern ºi fericit,
inventând astfel, la Mizil, un alt epilog pentru piesa
shakespearianã. 

Dl. prof. dr. Costin Diaconescu a transmis festivalului
salutul celor aproape 7000 de membri ai Societãþii Române
de Geografie.

Doamna deputat Ecaterina Andronescu a explicat cã a
avut ezitãri dacã sã vinã sau nu la Mizil din cauza vremii dar
cã oricât de rea ar fi vremea la întoarcere spre Bucureºti nu
va regreta niciodatã cã a venit pentru cã „aici este o întâm-
plare pe care n-ai cum s-o uiþi vreodatã. Este prima datã
când vin ºi, dacã o sã mã mai invitaþi ºi, chiar dacã nu o sã
mã mai invitaþi, eu vã promit cã o sã recidivez pentru cã
realmente ceea ce se întâmplã aici, la Mizil, este aproape
un miracol. Asta pentru cã se întâmplã în Liceul „Grigore
Tocilescu” unde cei care s-au strãduit au adunat aici perso-
nalitãþi uriaºe în faþa cãrora n-ar trebui sã vorbeºti, ci sã taci
ºi sã le asculþi. Eu cred cã, cu asemenea evenimente, ca
acesta din acest liceu noi reuºim sã ne arãtãm identitatea ºi
cred cã lucrul acesta avem datoria sã-l facem ºi sã-l multi-
plicãm în toate ºcolile din þarã. Sper sã se mediatizeze eve-
nimentul Dvs. deoarece el face parte din lucrurile normale
care ar trebui sã se întâmple în ºcoalã.”

Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” i s-au conferit din
partea d-nei deputat Ecaterina Andronescu, preºedinta
Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport douã
Diplome de Merit.

În final, doamna Lucia Olaru Nenati a venit cu o fru-
moasã poveste de la Ipoteºti, poveste nãscutã de minunata
lunã ianuarie, lunã a naºterii lui Mihai Eminescu, poveste
din care face parte ºi Matei Eminescu, locuitor o bunã vre-
me al Mizilului.

Alexandrina ºi Florian Chelu, de la Filarmonica Rock
Oradea, au rostit ultimele acorduri pe portativul acestei
întâmplãri, din 26 ianuarie 2013.
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Ion Pachia-Tatomirescu (n. 16 februarie 1947, Tatomireºti, judeþul Dolj) este numele uneia dintre cele mai
puternice, autentice ºi autoritare personalitãþi culturale, din România ultimelor decenii. Autor a cca 50 de lucrãri,
ºtiinþifice ºi beletristice, filolog ºi doctor în ºtiinþe filologice (cu teza Generaþia resurecþiei poetice din 1965 – 1970),
poet, prozator, teoretician (unul dintre fondatorii paradoxismului mondial), critic, istoric al culturilor / civilizaþiilor, al
religiilor, lingvist, publicist, editor ºi traducãtor – numele sãu se leagã, în primul rând (ºi s-a fãcut pregnant remarcat!): 

– în poezie, de o/printr-o nouã specie literarã, premierã mondialã: SALMUL – cea mai scurtã poezie cu formã
fixã din istoria literaturii universale, mai exact spus, «un distih, în care versul prim are mãsura 2, un troheu, fiind
stihul „un-doi-irii“ („undoirii“ / „îndoirii“) Întregului Cosmic, ºi, versul secund, mãsura 4, o zalmoxianã pereche de
trohei...» (I. P. T., Salmi..., p. 5). “Invenþia” lui Ion Pachia-Tatomirescu (pãcat cã filologii n-au, ºi ei, precum tehni-
cienii, dreptul la un Birou Mondial al Omologãrii Brevetelor de Invenþie!) este deja „omologatã“, prin recunoaºtere
ºi citare/explicitare, atât de esteticieni din Belgia, ca Paul Van Melle («Salmes est fait uniquement de poèmes à forme fixe
de ce nom, plus brefs encore que le haïkou japonais, car ils sont fait d’un trochée et d’un tétrasyllabe; il n’est pas facile de s’habituer à ce
rythme...» – în revista Inédit, nr. 153 / 2001), cât ºi din Franþa, ca Jean-Claude George («Le Salme est la plus courte
poésie fixe de l’histoire de la littérature; le triplement du salme – proche du haiku – donne le trisalme...» – în Art
et Poésie, nr. 177 / 2002);

– ca istoric al culturilor / civilizaþiilor, al religiilor, este printre cei mai fervenþi, eficienþi, consecvenþi ºi erudiþi apã-
rãtori ai nobilei cauze a pelasgo-traco-dacismului - prin lucrãri/studii extrem de bine documentate, argumentate,
curajoase ºi serioase (mulþimea de atribute nu este, nicicum, redundantã, ci teribil de firav-acoperitoare de rea-
litate!), dintre care se detaºeazã: a-DE LA MIORIÞA LA ZALMOXIS, în care, dupã cum certifica ROMULUS VUL-
CÃNESCU, încã din anul 1984, Ion Pachia-Tatomirescu «pledeazã pentru rãdãcinile „mioritice“ ale Zalmoxianis-
mului, apelând, mereu, la implicaþiile zalmoxianiste ale conþinutului Mioriþei (“tema transsimbolizãrii baladei în
Zalmoxianism cedeazã locul temei transformãrii Zalmoxiansimului în baladã. Ideea dominantã a acestei relaþii este
aceea a seninãtãþii protagonistului „mioritic“ în faþa morþii, care reediteazã pe plan epic seninãtatea dacicã în faþa
morþii solului cãtre Zalmoxis”); b-ZALMOXIANISMUL ªI PLANTELE MEDICINALE, interdisciplinare studii de
istoria limbii pelasgo-thraco-dace (abordând numele de plante medicinale cogaionice), de botanicã, de etnoiatrie,
sau de medicinã zalmoxianã (pelasgo-thraco-dacã / valahã), vol. I, II, Timiºoara, Editura Aethicus, 1997; c-DACIA
(DACOROMÂNIA) LUI REGALIAN / REGALIANUS’ DACOROMANIA – THE INDEPENDENT STATE OF DACO-
ROMANIA (258 – 270), FOUNDED BY REGALIANUS, THE GREAT GRANDSON OF THE HERO-KING DECE-
BALUS, lucrare de istoria anticã a Pelasgilor / Valahilor (în românã ºi englezã; traducerea în limba englezã:
Gabriela Pachia), Timiºoara, Editura Aethicus, 1998; d-ISTORIA RELIGIILOR, vol. I (Din paleolitic / neolitic, pânã
în mitologia pelasgo-daco-thracã – sau valahicã / dacoromânã), Timiºoara, Editura Aethicus, 2001; ºi, cea mai
recentã încununare a muncii ºi înverºunãrii/consecvenþei epistemologice a cercetãtorului tracolog Ion Pachia-
Tatomirescu: e-“LA ÎNCEPUT FOST-AU SÂGA, SÎGETUL, SIGINII, APOI SARMISEGETUSA…(monografia unui
cuvânt pelasg>valah”), Timiºoara, Editura Waldpress, 2012.

Ion Pachia-Tatomirescu este membru activ al Uniunii Scriitorilor din România (din anul 1980), este unul dintre
membrii fondatori ai Societãþii Române de Haiku (din 1990) ºi ai Academiei Dacoromâne din Bucureºti (din 1996),
membru al Asociaþiei Istoricilor Bãnãþeni (din 1992), membru al Société des Poètes et Artistes de France (din 1999),
membru al Academiei de ªtiinþe, Literaturã ºi Arte din Oradea (din 2004), membru al World Poets Society / Société
Mondiale des Poèts (din 2007). Binemeritate (dar nu ºi îndestule, având în vedere valoarea muncii/roadelor muncii
sale!) recunoaºteri ale muncii i-au fost acordate astfel:

– La 29 august 1991, International Writer (University of Colorado at Boulder – U. S. A.) acordã lui Ion Pachia-
Tatomirescu un Certificat for Excelence.

– La 26 iunie 1999, Société des Poètes et Artistes de France acordã lui Ion Pachia-Tatomirescu III-ème Prix Vitrail
Francophone (Ion Pachia-Tatomirescu a intrat în acest concurs din 1988 cu ciclul de poeme Cosmia ºi Zoria).

– La 31 mai 2000, Academia Dacoromânã din Bucureºti încununeazã pe Ion Pachia-Tatomirescu cu Premiul
Deceneu, «pentru promovarea valorilor dacoromâneºti».

– La 30 iunie 2003, Universitatea Tibiscus din Timiºoara – Facultatea de Jurnalism acordã lui Ion Pachia-
Tatomirescu o Diplomã de Excelenþã.

DRAMATICA EPOPEE VALAHĂ –
PRIN MONOGRAFIA UNUI CUVÂNT:

“LA ÎNCEPUT FOST-AU SÂGA,
SÎGETUL, SIGINII,

APOI SARMISEGETUSA…
(monografia unui cuvânt pelasg>valah”), de Ion Pachia-Tatomirescu (1)



– La 14 septembrie 2004, Festivalul International de Creaþie Religioasã de la Timiºoara îi oferã lui Ion Pachia-
Tatomirescu Premiul Dosoftei (pentru opera publicatã pânã la acel moment).

– La 7 octombrie 2004, Colegiul Naþional Bãnãþean din Timiºoara îi acordã lui ION D. PACHIA (Ion Pachia-Tatomirescu)
Medalia de Onoare, bãtutã în bronz, «pentru recunoaºterea internaþionalã a creaþiei sale artistice».

– La 27 septembrie 2005, Asociaþia Românã pentru Patrimoniu – din Bucureºti – acordã Diploma de Excelenþã
profesorului dr. Ion Pachia-Tatomirescu, «pentru studiile de daco-românisticã ºi pentru activitãþile de „editor naþional“».

– La 2 septembrie 2006, Biroul de Informare al Consiliului Europei din Republica Moldova ºi Salonul Internaþional al
Cãrþii din Chiºinãu (ediþia a XV-a) acordã Premiul pentru Eseu cãrþii Generaþia resurecþiei poetice, de Ion Pachia-
Tatomirescu (Editura Augusta, 2005).

– La 9 octombrie 2006, Asociaþia Astra Românã pentru Banat, Porþile de Fier ºi Românii de Pretutindeni – din Timiºoara –
conferã Diploma de Onoare d-lui prof. dr. ION D. PACHIA, «pentru excepþionala contribuþie la propãºirea culturii ºi limbii române».

– La 15 decembrie 2007, C. P. E. Libertatea din Novi Sad / Serbia conferã d-lui prof. dr. ION D. PACHIA, membru
Honoris Causa al cercului Lumina, Medalia de Aur Lumina-60.

*
Avem în faþã (fie cã suntem conºtienþi, fie cã nu!) un adevãrat monument al valahicitãþii noastre (atât de furibund

contestatã, azi, de cãtre Bandiþii Lumii!): “LA ÎNCEPUT FOST-AU SÂGA, SÎGETUL, SIGINII, APOI SARMI-
SEGETUSA…(monografia unui cuvânt pelasg>valah”). Putem sã nu fim de acord cu multe dintre amãnuntele ideatice,
zãmislite de cartea lui Ion Pachia-Tatomirescu (spre exemplu, semi-ocultarea cuvântului “thrac” [THRAKES = Luminaþii,
Sfinþiþii – ... noi ºtim cã moºii noºtri aveau DUBLÃ ÎNRÃDÃCINARE, în Pãmânt ºi în Cer... cum, azi, se citeºte în fiecare
dintre cele PATRU ÎNTR-UNUL blazoane medievale valahe: BOUR-ACVILÃ, ºi PARDOªII „CU SPADE/SIGINI” – în avers
ºi-n revers! – precum Dubla Funcþie Sacralã Zalmoxianã, Cei Doi GEMENI Divini!]... sau “iertarea”, oarecum naivã ºi
anistoricã, a corifeilor ªcolii Ardelene, care corifei, afarã, sã zicem, de Petru Maior, au trãdat ideea de “valahism”!... etc.)
– dar nu avem cum sã-i negãm CÃRÞII ACESTEIA, în niciun fel, TEMELIA de idei!

Aparent, dintr-o simplã rãsfoire a impozantei lucrãri, cititorul este tentat sã dea dreptate modestiei autorului, care-ºi
subintituleazã cartea „monografia unui cuvânt pelasg>valah”. De fapt, o lecturã onestã descoperã mult mai mult – mai
precis, descoperã, scrisã în registru aparent neutral-ºtiinþific, epopeea tragic/dramaticã a unui Neam – desluºitã prin
intermediul arheologiei (etimologice) încãpãþânate (în final, REVELATORII!), asupra unui cuvânt: “SÂGÃ”!

La nivel strict formal, cartea (total: 236 pagini, format mare) are patru pãrþi (inegale, ca întindere tipograficã):
I - Arutéla>Arudéla>Arudéal>Ardeál (pp. 7-38);
II - Maris>Mureº, Maramaris >Maramureº, Maramarisia> Marmaþia, sau „Þara Dacilor de pe Mureºul Mare/Tisa“ (pp.

41-56);
III - Pelasgii >Valahii – „marii anonimi, prin imperii/istorii“ (pp. 59-108);
IV - La început fost-au SÂGA, SÂGETUL, SIGINII, apoi SARMISEGETUSA (monografia unui cuvânt pelasg>valah:

SÂGÃ) – pp. 111-226. 
SARMISEGETUSA (“CENTRUL SPIRITUAL PELASG”, la care ajunge, în mod desãvârºit firesc, întregul demers, de

reconstituire demonstrativo-etimologicã, de la “sâgã” (“gresie, lespezi / stânci” – cf. p. 116), pânã la…“SARMISEGETUSA”,
însemnând “FORTUL/CETATEA DE PIATRÃ-DE MUNTE A LUI SARMIS” (Sarmis fiind “rege-zeu-medic” pelasgo-thrac –
acelaºi cu cel ce face obiectul epico-liric al douã dintre poemele eminesciene, din eposul thracic al Aminului nostru: SARMIS
ºi GEMENII) a fost (ºi va rãmâne, în veci, în Cronica Akasha! – dar ºi în memoria unor istorici oneºti, dureros ºi suspect de
puþini, e drept!) EPICENTRUL MARII EPOPEI TRAGICE A NEAMULUI VALAH/ROMÂNESC ªI, DECI, AL ADEVÃRULUI
UMANITÃÞII – EPICENTRU evidenþiat/vãdit, de-a lungul ultimelor veacuri, ÎN MOD INVERS/CATABAZIC (adicã, semnalul
ADEVÃRULUI MESAJULUI SÃU SACRAL fiind tocmai…NEGAREA sa furibund-blasfemiatoare ºi, aparent, “ocultã”!), prin
mãcelul de oameni ºi prin pângãrirea, prin distrugere sistematicã, a emergenþelor sacrului pelasgo-thracic: “26)
SARMISEGETUSA – SARMIZEGETUSA – ZARMIZEGE-THUSA (< pelasgo-dac. compus: SARMIS- „SARMIS [aprox. 354
– 295 î. H., REGELE-ZEU-MEDIC-CTITOR AL DAVEI-CAPITALÃ A DACIEI – v. fig. 33-a, infra]“ + -SEGET „SÂGET“,
„DROAIE DE SÂGI CIOPLITE“ / „ANDEZITURI“ + -TUSA „FORT ZALMOXIAN“, „TUSÃ“; vectorizarea semanticã a
toponimului: „fortul [Tusa] sâgetului lui Sarmis“) – capitala Daciei (în pereche zalmoxianã de mic – mare: 1. capitala religioasã
a Daciei: Sarmisegetusa Micã [la altitudinea „blândã“ de 1200 m, aflatã „sub protecþia muntelui sfânt“, Cogaionului Mic, cel ce
are – magic-religios – cea de-a zecea „terasã“ frântã, spre „a fi magic-analogic“ unsprezece, „cãci de zece nu se trece, totul
reluându-se în sacrã spiralã, de la unu-geminat, 11“, cunoscut astãzi sub numele de Grãdiºtea Muncelului]; 2. Sarmisegetusa
Mare de la poalele / piciorul-de-plai ºi sub protecþia sfântului Cogaion Mare [„cucuionul“, numit ºi astãzi Gugu, prin
„transformarea“ oclusivei postpalatale surde, C- / K-, în sonora G-, prin închiderea vocalei labiale posterioare mijlocii, -o- în -
u-, ºi prin apocopa silabei ultime -ion], munte sacru având altitudinea „sever-totalã a vârfului“ de 2291 m ºi Peºtera [lui
Zalmoxe Întâiul, aprox. 1630 – 1555 î. H.; cf. PTIR, I, 42, reformatorul Zalmoxianismului din orizontul anului 1600 î. H.], puþin
mai jos, Cogaion / Kogaion [nu Kogaionon!] la care se poate ajunge pe Râul Mare; Sarmisegetusa Mare este capitala politic-
administrativ-teritorial-militarã a Daciei antice, redenumitã, dupã sinuciderea regelui-erou al Daciei, Decebal, din august 106
d. H., ºi în cinstea cuceritorului, la puþinã vreme dupã instaurarea puterii imperial-romane în câteva provincii ale aurului /
metalelor ºi sãrii din Dacia Nord-Dunãreanã: Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa).

Tradiþiei – ori, mai exact spus, „oralitãþii culte“ a Zalmoxianismului, graþie cãreia s-a transmis pânã-n prezent, nealterat,
numele sacru al capitalei Daciei, Sarmisegetusa –, i se raliazã cele mai vechi documente istorice scrise, ÎN CIUDA
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ORDINULUI DAT DE ÎMPÃRATUL CUCERITOR DIN ROMA, TRAIAN, CA DACIA, RÃZBOINIC-EROICUL EI POPOR
PELASGO(>VALAHO)-DAC ªI CAPITALA ZALMOXIANISMULUI, SARMISEGETUSA (MICÃ), SÃ DISPARÃ, SÃ FIE
RASE DE PE FAÞA PÃMÂNTULUI, ÎN CELE MAI BARBARE CHIPURI ANTICE, DE LA JEFUIREA, INCENDIEREA ªI
DISTRUGEREA TEMPLELOR DE CÃTRE ARMATA IMPERIAL-ROMANÃ, PÂNÃ LA UCIDEREA DIRIJATÃ A LIDERILOR,
A ELITEI PREOÞEªTI-MILITARE” – pp. 155-156. (2) ªi, dupã Traian, „ordinul“ a fost respectat, parcã, mai abitir... – ºi
„înãuntrul“ VALAHIEI, ºi ... „dinafarã“!

Urmeazã, fireºte, argumentãrile, fãcute de/prin cei puþini istorici oneºti (în paradigma ºi sintagma spaþio-timpului!), în
sprijinul afirmaþiilor despre DACIA SACRÃ ºi despre SARMISEGETUSA-CENTRU SPIRITUAL TERESTRU (dupã ce a fost
pãrãsit Centrul din Bucegi!) – prin texte antice ºi mai puþin antice (multe greºeli ºi manifestãri de ignoranþã, ale acestor
istorici, sã sperãm cã sunt doar... greºeli ºi ignoranþã, iar nu semne ale crimei blasfemice premeditate!) – texte neuitate ºi
meticulos înºirate, cu comentariile ºi amendãrile de rigoare, de cãtre atât de rigurosul ºi neliniºtitul cercetãtor ºi
„scormonitor“ de Adevãr, Ion Pachia-Tatomirescu: „26-b) în Istoria romanã, de Dio Cassius, datând din orizontul anului 229
d. H., reîntâlnim numele aproape neschimbat, doar cu vocala maximei aperturi, -a-, închizându-se anterior în -e-: «Dupã
ce [Traian] rândui acestea ºi lãsã oaste la Zermizegetusa (ev)... [în toamna anului 102 d. H.]» (LXVIII, 8,
3 / Fontes, I, 690 sq.);

26-c) în Cosmografia, scrisã prin secolul al VII-lea d. H., de Ravennatis Anonymi / Geograful din Ravenna, apare – într-
o înºiruire de dave / oraºe-cetãþi din Dacia Nord-Dunãreanã, cu un amendabil numãr de toponime grafiate cu greºeli
(datorate nu transliterãrii fãcute de anonimul geograf creºtin, ci scribilor superficiali din ºcolile abaþiilor din acel secol) – ºi
numele capitalei Daciei (…) – Geograful din Ravenna, Cosmografia, IV, 7 / Fontes, II, 580).

Autorii antologiei de sub egida Academiei Române, din 1970, Fontes Historiae Dacoromanae, II, precizeazã (cu privire
la Cosmografia raven-nianã): «În secolul al VII-lea, un autor creºtin necunoscut din Ravenna a redactat o lungã operã
geograficã în cinci cãrþi, intitulatã Cosmografia, care cuprinde aproximativ 5300 de nume. (...) Materialul se aflã în le-gãturã
strânsã cu cel din Tabula Peutingeriana, iar elementele vechi sunt dintr-un prototip care a stat în baza lucrãrii Itinerarium
Antonini, din secolul al III-lea.» (Fontes, II, 575). Geograful din Ravenna secolului al VII-lea d. H. corecteazã într-o bunã
mãsurã numele greºit („metatezat“) al capitalei Daciei din Tabula Peutingeriana, «Sarmategte XIIII» («Sarmizegethusa 14
[mile]» – Fontes, I, 740 / 741), desigur, în temeiul informaþiilor / izvoarelor sale din secolul al VII-lea d. H., în Sarmazege[t]
(< Salmas „Zalmas“ / „Zalmoxis“ + seget „sîget“, „lespezi / stâlpi de andezit“), în „sacrul“ toponim antic pelasgo(valaho)-
dac (unde, dupã mai bine de o jumãtate de mileniu de Creºtinism, mai persista amintirea „sâgetului zalmoxian“), fiind
posibilã apocopa celui de-al treilea element formant, -TUSA („fort“). 

Vasile Pârvan, în admirabila sa lucrare, GETICA, din anul 1926, abordeazã, fireºte, ºi toponimia pelasgo(valaho)-dacã;
numelui purtat de capitala Daciei (aºa cum se relevã atât din inscripþii, cât, mai ales, din «tabele de toponime dupã sursele
documentare care le menþioneazã, analizate ºi discutate din punct de vedere topo- ºi geografic, ca ºi filologic-lingvistic» –
REtn, 183) îi acordã subcapitolul ev  v [Zarmizegethusa Basileion = Sarmizegethusa Regia],
fãcând o trecere în revistã a mai tuturor „istoriilor“ de pânã în acel anotimp al cercetãrii, din care – pentru Distinsul Nostru
Receptor – spicuim: «M[anuscrisele] lui Ptolemeu mai dau în locul lui Z iniþial, ca ºi chiar a celui de-al doilea, un 
– [Sarmize] ºi  – [Sarmise]. Aceeaºi variaþie ºi în inscripþii. Perfect cunoscut. Aºezat de Ptolemaeus destul de
exact ca direcþie pe hartã, dar cu long[itudinea] ºi lat[itudinea] greºite.» (PGet, 154). 

(... ) Marele geograf antic din Alexandria de Nil, din orizontul anului 150 d. H., uimeºte prin foarte marea apropiere a
coordonatelor sale date Sarmisegethusei Regale (ev  v): 47o 50’ – 45o 15’ (Fontes, I, 544 sq.),
de vreme ce exactitatea noastrã revoluþionar-geograficã, datoratã mãsurãtorilor prin sateliþi, indicã drept coordonate:
pentru comuna Sarmizegetusa din judeþul Hunedoara-Dacia / România (perpetuare contemporanã a Sarmisegetusei
Mari): 45o52’ latitudine nordicã – 22o78’ longitudine esticã (altitudine: 570 m) ºi pentru Sarmisegetusa Micã, sau CAPITALA
ZALMOXIANISMULUI, azi, în ruinele din Grãdiºtea Muncelului, comuna Orãºtioara de Sus, judeþul Hunedoara: 45° 37’ 23’’
latitudine nordicã – 23° 18’ 43’’ longitudine esticã (altitudine: 1200 m).

Pelasgo(>valaho)-dacul Sarmisegetusa (Zarmizegethusa, Sarmaze-ge[tusa] etc.) este un toponim rezultat prin
compunere (ºi – ca orice „cuvânt sacru“, de vreme ce desemna capitala Zalmoxianismului, ori a regelui-erou, Decebal –
transmis cu „cea mai mare grijã“ a valahofonilor autohtoni), unde distingem trei elemente: (I) „SARMIS [onomastic dacic-
dinastic / regal, desemnând regele-zeu-medic-ctitor al davei-capitalã a Daciei, aprox. 354 – 295 î. H.]“ + (II) -SEGET-
„SÂGET“ [„locul cu multe sâgi“, adicã gresii, lespezi, cu „stâlpi-de-andezit“, cu „soare de andezit“, cu „temple de andezit“
etc.] + (III) -TUSA „fort [zalmoxian]“, întregul toponim având o clarã vectorizare semanticã, atestatã ºi istoriceºte, ºi
arheologic: „FORTUL [TUSA] DE SÂGET / ANDEZITURI AL REGELUI-ZEU-MEDIC AL DACIEI, SARMIS“ etc. – cf. pp.
156-158. Ar fi locul de menþionat ºi ce batjocorire înfiorãtoare are loc/se produce, azi, în plin an de graþie 2013, cu sacrele
ruine ale FORTULUI LUI SARMIS („SÂGELE” sanctuarelor devenind... TEMELII DE MOTELURI!!!)... intenþia finalã fiind,
evident, aneantizarea lor, dar întrebarea care stãruieºte este: PRIN COMANDÃ DE LA CINE ªI DE UNDE?!

Fiecare dintre cele patru mari capitole are, în final, zona de sigle (“cifra de dupã siglã indicã volumul – unde-i cazul –
ºi pagina de referinþã”, ne previne atât de scrupulosul autor). La fel, de-a lungul lucrãrii se etaleazã, acribios, 72 de figuri
(sau hãrþi) clarificatoare/edificatoare pentru text. 

De observat cã Ion Pachia-Tatomirescu preferã termenul de „pelasgi“, celui de „daci-thraci“, atunci când vrea sã-i denu-
meascã, mai precis, pe strãmoºii noºtri (ºi, deci, ai omenirii!). Sau, ºi mai bine: „pelasgo[>valaho]-daci“ – cf. p. 9). Motivul
este bine întemeiat, pe ºtiinþa sacrã a mitologiei, dar ºi pe istorici strãvechi ºi, cum altfel, pe afirmaþiile iniþiatului NICOLAE
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DENSUªIANU (care, la rândul sãu, l-a iniþiat, întru Duhul Pelasgo-Thracic, pe MIHAI EMINESCU), autorul „Bibliei
Valahilor“ – „Dacia preistoricã“: „I) Pelasg / Pelasgia – intrare în legendã, „plonjare“ în mit. În sacrul nume al fiinþãrii, în nu-
mele „fiitorimii“, întemeietorul de POPOR PELASG – „CEL MAI VECHI“ DIN EUROPA, IVIT „DIRECT DIN PÃMÂNT“, DIN
TERRA-MUMÃ, ÎNTRU DESÃVÂRªIRE ªI ÎNTRU „SECUNDE GENEZE“ – NU PUTEA COBORÎ DECÂT DINTR-O
ZEITATE, DIN „IREPRESIBILA“ NIOBE, FIICA LUI TANTAL ªI NEPOATA LUI ZEUS: «Pelasgii, scrie Dionysiu din
Halicarnas, ºi-au primit numele de la Pelasg, [... ] fiul Niobei» (Lib. I, 11 ºi 17 / DDp, 582). Marele dramaturg antic, pãrintele
tragediei, Aeschyl / Eschil (525 – 456 î. H.), în Suplicii (251 sq.), pune în gura lui Pelasg stihurile declinãrii miticei identitãþi:
  av evv evv  v   v    avev, ceea ce, graþie autorului
nea-semuitei DACII PREISTORICE, Nicolae Densuºianu (1846 – 1911), se tâlmãceºte cu fidelitate, din elinã / greacã în
limba pelasgã > valàhã: «Eu sunt Pelasg, fiul lui Palaechton, nãscut din Terra (Gaea), domnul acestei þãri, ºi, dupã mine,
regele sãu, s-a numit, cu drept cuvânt, Gintea Pelasgilor, ce stãpâneºte acest pãmânt.» (DDp, 582). 

Ieºind, fireºte, din spaþiul mitic-pelasg, din sâmburii nenumãratelor legende despre autohtonii iviþi „direct din pãmântul
Europei“, în realitãþile arheologic-istorice despre cel mai mare / vechi popor european, ori, dupã cum suntem încredinþaþi
de Herodot, în Istorii (V, 3), dacã ne raportãm la Eurasia, al doilea, «dupã neamul indienilor», constatãm, pe de o parte (1),
cã Poporului Pelasg îi corespunde – dintre orizonturile anilor 30000 ºi 8175 î. H. – o impresionantã unitate religios-culturalã
ºi, fireºte, lingvistic-pelasgã, de la Atlantic / Asturia, la Don / Volga, adicã Poporul Pelasg are o inconfundabilã
Europelasgie, ºi, pe de altã parte (2), cã seminþia anticilor Pelasgi nu a dispãrut din „istorii“ ºi constituie blândul Popor al
Valàhilor (> Vlàhilor) Europei contemporane din inconfundabila ºi bogata arie culturalã / civilizatorie anticã a Pelasgiei (de
Centru, sau a Thraco-Daciei)” – cf. pp. 59-60.

Din punct de vedere conþinutistic/semantic-problematizant, cartea lui Ion Pachia-Tatomirescu de AICI începe (chiar
dacã, în logica istoriei, ARDEALUL AURULUI UMANITÃÞII este LEAGÃNUL (fiinþial ºi spiritual!) AL OMENIRII – “INIMA
CENTRULUI”! – ºi, deci, a trebuit sã-i ofere preeminenþã, de onoare ºi sacralã, în înºiruirea capitolelor: “Desemnând
provincia / „þara“ aurului Daciei, toponimul Arutéla > Arudéla > Arudeál > Ardeál are „încãrcãturã semantic-sincreticã“
aparte; radicalul – ca ºi în hidronim – reverbereazã înþelesul-pivot de davã naturalã, de râu, de pãmânt, de þinut (þarã /
provincie) unde „creºte“ / „înmugureºte“ aur, inducþia autoproiectându-l – dinspre multimilenare istorii – chiar ºi în câmpul
cromatic al „aurului verzui / verzuriu“, poate, pentru cã „se întemeiazã“ ºi pe realitatea arhicunoscutã deja: aurul
pelasgo(>valaho)-dacilor din Arutéla > Arudéla > Arudeál > Ardeál – dupã cum ne încredinþeazã arheologul / istoricul Ion
Horaþiu Criºan – «conþine mult argint (în medie 25 – 26 la sutã) ºi de aceea este de culoare deschisã, uºor verzuie, fapt
care înlesneºte recunoaºterea lui». Poate ºi pentru cã proporþia aur–argint este sacrã, derivatã din MONOTEISMUL
TETRADIC AL ZALMOXIANISMULUI, DINSPRE PERECHEA SACRÃ SECUNDÃ, SOARE / SO-ARES („TÂNÃR /
RÃZBOINIC“ – ÎN DOMINANTÃ-YANG, CU „75 LA SUTÃ AUR“) – LUNÃ („SORA SOARELUI, SPUMA LAPTELUI“ – ÎN
DOMINANTÃ-YIN, CU „25 LA SUTÃ ARGINT“), pentru cã nobilul metal din Arutéla > Arudéla > Arudeál > Ardeál se
gãseºte «sub toate formele sale: în filoane – aur primar, în sedimente rezultate din dezagregarea rocilor aurifere, în
diluviuni ºi aluviuni» (CS, 335)“ – cf. pp. 35-36).

Adicã, lucrarea lui Ion Pachia-Tatomirescu începe, esenþial, de la revelarea ºi analiza/comentarea CELUI MAI MARE
RÃZBOI SPIRITUAL (ºi, fireºte, ca toate rãzboaiele spiritual – “secret” ºi infernal de crâncen, fãrã niciun fel de scupule,
din partea inamicilor noºtri tereºtri, care nu se dau înapoi de la a falsifica, în mod absurd ºi, uneori, chiar sinucigaº!

– ÎNTREAGA ISTORIE A PLANETEI TERRA, numai spre a nu-ºi recunoaºte, ÎNCÃ, iremediabila înfrângere de Duh ºi...
pe FÃCLIERII PELASGO-VALAHI AI EVOLUÞIEI SPIRITUALE A PLANETEI TERRA!), din întreaga istorie a lumii aºa-zis
“moderne” (cu rãdãcini ale rãului/falsificãrii genocidico-antropocidice, însã, ºi în antichitate, ºi în Evul Mediu…!). 

Rãzboiul pentru IDENTIFICAREA CORECTÃ, REALÃ, A CENTRULUI SPIRITUAL (PERPETUU, ÎNTRU SACRALI-
TATE ªI DINAMISM SACRAL…CHIAR DACÃ, AZI, OCULTAT/E!) AL LUMII TERESTRE …

ªi, pentru cã NUMAI la noi, la POPORUL PELASGO-VALAH, se identificã, în mod corect ºi credibil, DEMONSTRABIL!
– acest CENTRU DINAMIC-SPIRITUAL…adversarii Adevãrului, care au trãit, în belºug ºi huzurind, prin imperii de jaf ºi de
crimã, timp de MILENII ale Minciunii! – TOCMAI prin inducerea în eroare a Lumii Umane, cu privire la CENTRUL EI
SPIRITUAL AUTENTIC!!! – …acum, aceºti adversar (de fapt, Inamici ai Luminii ºi ai Evoliþiei Spirituale a Terrei!)
turbeazã/spumegã de mânie ºi tremurã de fricã…pentru cã se apropie Sorocul Revelaþiei, iar Profeþii (de tipul lui Mihai
Eminescu, Nicolae Densuºianu, B. P. Haºdeu, Vasile Lovinescu º. a.) îºi fac vocile auzite, peste vacarmul orãcãitor al
Impostorilor Lumii, care ºtiu cã, teribil de curând, toatã huzureala lor ilegitimã, de “Lotri”/Tâlhari ai Duhului, se va rostogoli
de-a dura, DEFINITIV, în TARTAROS!!!

Noi, PELASGO-VALAHII, n-am fost cuceriþi/îngenunchiaþi niciodatã, nici de valurile kurganice (despre care vorbeºte
autorul cãrþii, pe îndelete, în partea a III-a a lucrãrii sale: “Primul val de populaþii-kurgan – 4400-4200 î. H” – cf. p. 74; “Al
doilea val de migrator-kurgan – 3400-3200” – cf. p. 76), nici de “valurile migratoare luvite, nesite, hittite, aheene” etc. – cf.
p. 77; nici de romani, nici de bizantini, ori de otomani, austrieci, ruºi etc. etc. etc. ªi nu ne vor putea afla ºi “confisca” Duhul
nici ORBII NEO-BABILONIENI, ai “GLOBALIZÃRII” NEO-ZARAFILOR LUMII!!!

Noi fie i-am “asimilat”, pe veneticii de tot soiul, fie i-am împins în lãturi, precum împinge o stâncã/“SÂGÃ” – apele
puhoaielor trecãtoare, ce-o lovesc…

ªi… – AM RÃMAS! 
Am rãmas în “Blàkia / Blàcia > Blàchia > V[a]lahia” (cf. p. 104), mereu dupã neamul nostru de Sfinþi ºi Mucenici, în Ordinul

Cavalerilor Zalmoxienii (“Cavalerii Thraci, Ca-valerii Dunãreni / Danubieni, Cavalerii / Zeii Cabiri” – cf. p. 84 – ºi întru
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amintirea ºi pomenirea veºnicã a rosturilor adânci din stihul homeric al “Iliadei”, când Marele Orb Inspirat vorbeºte despre
“elita sacerdotalã a abioilor zalmoxieni”: “Zeus «dã roatã cu privirea sa scânteietoare, departe de el, ºi se uitã în Þara
Thracilor, iscusiþi cãlãreþi, în Þara Dacilor, cu Mysienii ce ºtiu sã lupte piept la piept, cu acei oameni semeþi, ce mulg iepele
(hippemolgoi) ºi se hrãnesc cu lãpturi (galaktophagoi), Abioii (Pelasgo > Valàho-Dacii nord-dunãreni ºi nord-vest-pontici) – CEI
MAI DREPÞI DINTRE OAMENI»” – cf. p. 85) – …da, am rãmas “Blàki / Blàci > V[a]lahi ºi derivatele acestora, dincoace de
orizontul anului 551 d. H.” – cf. p. 104. Neam “NEGRU”/MISTIC, de neînþeles/nedesluºit (cãci, în esenþa noastrã, suntem
DE NEVÃZUT!!!) pentru nimeni dintre cei ce nu au mucenicit în/întru Neamul acesta al nostru, într-o Istorie MARTIRIC-
GOLGOTICO-HRISTICÃ, având capãtul în RAI!!!

Suntem un neam ÎNGRIJORÃTOR, INSUPORTABIL DE SFÂNT, prin “frãþia” de Duh dintre Zalmoxe/Fãt-Frumos ºi…
Ileana Cosânzeana (“Zalmoxianismul – monoteistã religie ce avea în panoul sãu central, dupã cum s-a mai subliniat, nu triada
/ treimea ca în Creºtinism, ci tetrada sacrelor perechi: Samos / „Soare-Moº“ – Dacia / Dochia ºi Soare – Lunã („reverberând“
în plan teluric „absolutul cuplu“, Fãt-Frumos – Cosânzeana” – cf. p. 31), pentru aceste vremuri fãrã niciun Dumnezeu:

– “Exista în Pelasgia din orizontul anului 1600 î. H. ºi o puternicã „aristocraþie rãzboinic-zalmoxianã“ (având ca
exponenþi „regii de arme“ din fruntea provinciilor / „þãrilor de râuri / munþi“ subordonate Cogaionului / Sarmisegetusei),
provenind din rândurile Cavalerilor Zalmoxianismului (cunoscuþi ºi sub numele de Cavaleri Dunãreni / Danubieni, Thraci,
Cabiri etc.). Aceºti adepþi ai Zalmoxianismului de tip arhaic admiteau ca sublimã jertfã întru Dumnezeul Cogaionului a celui
mai bun / cinstit, a celui mai rãzboinic / viteaz dintre ei, Pelasgii sarmisegetusani, dar nu admiteau în vreun chip sclavia
celor de aceeaºi credinþã, de acelaºi neam, CÃCI PELASGUL CÃZUT ÎN SCLAVIE NU SE MAI POATE BUCURA DE
NEMURIRE. NEMURITORUL PELASGO-DAC (REPREZENTANT AL ACESTEI ARISTOCRAÞII), POTRIVIT DOCTRINEI
ZALMOXIANISMULUI, SE CONSIDERA PARTE DIN SACRUL ÎNTREG COSMIC CARE ESTE DUMNEZEU. ªI CA
PARTE PURÃ, SÃNÃTOASÃ, PRIN ªTIINÞA DE A DEVENI NEMURITOR, AVEA DREPTUL DE A PARTICIPA LA MAREA
ORDINE COSMICÃ. Raiul conferit de Zalmoxianism era desemnat prin sintagma ÎMPÃRÃÞIA / ÞARA-TINEREÞII-FÃRÃ-
BÃTRÂNEÞE-ªI-VIEÞII-FÃRÃ-MOARTE” – cf. p. 82;

– “PELASGII „DUMNEZEIEªTI“ din Creta, în «Odiseea» lui Homer (aprox. 1135 – 1060 î. H.)” – cf. p. 84 (…); 
– “Din vremurile homerice, Pelasgo-Abioii exercitându-se în spiritul Zalmoxianismului, ºi la Dunãrea de Jos, ºi în nordul

Mãrii Negre, ºi în Masagaeþia (Masageþia), sunt Pelasgo-Dacii / Geþii din acelaºi spaþiu, menþionaþi, apreciaþi ºi de pãrintele
Istoriilor: «cei mai drepþi (dikaio-tatoi) între Thraci» (HIst, I, 345). Epitetul sincretic dikaiotatoi, întâlnit ºi la Homer (aprox.
1135 – 1060 î. H.) ºi la Herodot (484 – 425 î. H.), dupã cum se ºtie, este un superlativ al adjectivului dikaios, cu vectorizarea
semanticã de „CEL CE RECUNOAªTE ªI FACE ÎNTOCMAI CE ESTE DREPT ÎNAINTEA ZEILOR ªI OAMENILOR“ (DZal,
5). Mai mult, Pelasgo-Dacii-Abioi se fãcuserã vestiþi prin þinerea perioadelor de post „din porunca lui Zalmoxis“, hrãnindu-
se „cu miere, lapte ºi brânzã“, ºi supunându-se unui „vegetarianism ritualistic / iniþiatic“ (cf. DZal, 3 sqq.). Apelativul ABIOI
(Abii – cf. Hil, 284) duce gândul la o disimilare totalã în etnonimul Pelasgo-illyric Abroi (ori la rãdãcina antroponimicã Abre
/ Abrozes – cf. REtn, 82 sqq.), fie la un semantism sincretic arhaic (vizavi de „a privativ ºi bios / viaþã“, ori de licenþa poeticã
a lui Homer, „oi ta abia pha-gontai“ / „cei ce mãnâncã alimente neînsufleþite, lipsite de viaþã“ – cf. DZal, 4), greu detectabil
în straturile „aheiene“ ale elinei / greacãi, un semantism sincretic vectorizat în „CEI MAI PRESUS DE VIAÞA OAMENILOR
(OBIªNUIÞI)“, „NEMURITORII“ – cf. p. 88; 

– “Solul (Mesagerul Celest) la Samasua > Samos („Soarele-Moº“ / „Tatãl-Cer“, adicã Dumnezeul Cogaionului / Daciei),
în interiorul scenariului misteric / iniþiatic, ºi în afara acestuia, încã de dinainte de vremurile homerice, din orizontul anului
1600 î. H., îºi fãcuse cunoscut „statutul de nemuritor“, de Ethicus / Aethicus („cinstitul“ / „drept-dumnezeiescul“), graþie
„ªTIINÞEI DE A SE FACE NEMURITOR“ pe calea monoteist-tetradicã a Zalmoxianismului” – cf. p. 88.

Ion Pachia-Tatomirescu afirmã, categoric, tãind (destul de brutal, dar pe bunã dreptate!) discursul emfatic ºi de
falsã/ipocritã lamentare (vezi, Doamne, ne explicã, el, nouã, pe noi ºi de ce ne pãtimeºte Duhul!), al anticului “pãrinte”
Herodot (care vrea “sã tragã spuza pe…turta” neamului sãu, care neam, încã de atunci, darãmite astãzi, ºi-a “amurgit”, de
mult, Misiunea sa pe Terra!): “Dar nu „sinonimia regional-excesivã“ a Pelasgo-Daco-Thracilor a dus la fragmentarea /
fãrâmiþarea imensului lor spaþiu de etnogenezã, a spaþiului Pela[s]giei > V[a]lahiei Mari, ori la „dezbinarea“, la „lipsa de
unitate“ a Pelasgimii > Valahimii (cum s-ar putea crede fãrã o atentã analizã a aserþiunilor lui Herodot – «dacã ar avea o
singurã conducere [... ] ºi ar fi uniþi în cuget...» / «dar unirea lor e cu neputinþã ºi...» / HIst, II, 29), ci politicile primitive ale
imperiilor antice, evmezice ºi contemporane (cãci n-au încetat nici în acest secol al „rafinãriilor de jecmãnit naþii“), axate
pe principiul dezbinã ºi înrobeºte / împãrãþeºte” – cf. p. 92.

Explicaþia “fãrâmãrii” noastre, ca fiinþã istoricã a Neamului Metafizic al Pelasgo-Valahilor – este mult mai “pragmaticã”
ºi extrem de cinic gânditã, de cãtre Centrele Oculte ale Lumii (“de azi, de ieri, dintotdeauna”…lumea impostorilor, foc de
invidioºi ºi de furioºi pe meritele divine ºi umane ale unor semeni de-ai lor, aleºi de Dumnezeu/Zalmoxis, pentru Terestrã
ºi Celestã Misiune: “Marea sfârtecare / fragmentare (fãrâmiþare) a Pelasgimii > Valahimii a fost „MINUÞIOS“ PREGÃTITÃ
ªI DIRIJATÃ DE IMPERII, din douã direcþii: 

(a) direcþia politicã, prin care împãraþii / cancelariile au „fixat“, ori, mai exact spus, au „plantat“ / „înrãdãcinat“ popoare
(triburi / neamuri) migratoare euroasiatice cu statutul de foederatus („aliat“, „confederat“, „asociat“ – gdlr, 489) / federat
(„populaþie aºezatã la graniþele imperiului roman, angajatã sã apere un segment de graniþã în schimbul unor avantaje“ –
cf. dex-98, 372), îndeosebi, în Valea Dunãrii, dacicul fluviu sacru ºi „coloanã vertebralã“ a Pelasgo-Daciei; 

(b) direcþia schismatic-religioasã, prin care – pe de o parte – Catolica Bisericã (Papa de la Roma) / Vaticanul „angajeazã
regi apostolici maghiari / unguri“ spre a extinde aria Catolicismului în spaþiul marii Dacii Ortodoxe (DACIE AL CÃREI
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ORTODOXISM A DESCINS DIRECT DIN ZALMOXIANISM, ÎN FORMA DESEMNATÃ SUBTIL DE MIRCEA ELIADE PRIN
SINTAGMA „CREªTINISM COSMIC“) ºi – pe de altã parte – Biserica Ortodoxã / Patriarhia din Constantinopol (prin
lucrarea subtil-acribioasã a patriarhilor greci, prefãcându-se a da replicã ºi la „sacra limbã latinã“ a Catolicismului, inven-
tând „limba sacrã slavonã“, a Ortodoxismului), declanºeazã ºi realizeazã slavizarea „de cancelarie“ a Valahimii Pelasgo-
Thraco-Daciei” – cf. p. 92. 

Da, se tem de Neamul nostru, de spiritualitatea divinã, care pluteºte, aureolant, în cerul nostru, deasupra capetelor
noastre, nãucite (la nivel strict cerebral!), de iminenþa momentului când conºtiinþa noastrã, azi aburitã de manipulãrile
intense (ºi disperate!) la nivel de cerebrum, va lua contact DIRECT CU DUHUL NEAMULUI METAFIZIC…da, atunci se va
isca o SCÂNTEIE REVELATORIE IMENSÃ, CÂT TOT CERUL PÃMÂNTULUI – … ºi, da, ei, adversarii incorecþi se îngro-
zesc de aceastã SCÂNTEIE A REVELAÞIEI, ca ºi de viitoarea solidarizare spiritualã a celor ALEªI, contra Imposturii
Mondiale/Mondialiste, se tem TOÞI BANDIÞII (“imperiali” ºi “regali” ºi “falºi aleºi/hristoºi mincinoºi” ºi…sinucigaº de minci-
noºi!) ai ISTORIEI TERESTRE!!! – …pentru cã aceºti infractori “globaliºti” (care au ajuns unde au ajuns NUMAI prin crimã
ºi jaf, de-a lungul unei întregi istorii, involutive spre “Epoca de Fier/Întunecatã/KALY YUGA” – ºi care ºtiu, neliniºtitor ºi
supãrãtor de bine, cã DUHUL IMERGENT este fãuritorul pojghiþei formale a existenþei vizibil-emergente, iar nu invers!) –
... ºi mai sunt conºtienþi (perfect conºtienþi!) de faptul cã NU POT DECÂT SÃ AMÂNE, IAR NU SÃ ANULEZE PLANUL
EVOLUÞIEI SPIRITUAL-DIVINE A LUMII TERESTRE: “DE ACEASTÃ CONªTIINÞÃ NAÞIONALÃ A VALAHIMII, DE
SETEA DE RE-UNIRE A VALAHIMII ÎNTRE FOSTELE HOTARE ALE ANTICEI NOASTRE DACII SE TEM SCURSORILE
IMPERIILOR EVMEZICE / „MODERNE“ DE AZI, SE TEM IMPERIILE CONTEMPORANE, SE TEM PROPAGANDIªTII
„GLOBALIZÃRII“ / „MODIALIZÃRII“. 

Fãrã a fi prilej de împãunare cu faptul cã nu a existat vreun imperiu care sã supunã Pelasgimea > Valahimea în întregul
ei, este bine sã se ºtie: 

a) SECOLUL AL XXI-LEA ESTE AL DEPLINEI CRISTALIZÃRI A CONªTIINÞELOR NAÞIONALE;
b) UNIUNEA EUROPEANÃ NU ARE ªANSE DE IZBÂNDÃ: (1) NICI APELÂND LA „TÃVÃLUGUL GLOBALIZÃRII“, (2)

NICI CONSTRUIND ªI „EUROREGIONALIZÂND“ PE TEMELIILE ªUBREDE ALE FOSTULUI IMPERIU AUSTRO-
UNGAR; 

(3) „Uniunea Europeanã va reuºi sã devinã un puternic / modern stat numai dacã îºi recupereazã istoria veridicã a
spaþiului în care se doreºte ivirea sa ºi numai dacã îºi aºazã bazele pe Euro-Pelasgia (pe unitatea geografic-spiritualã din
debutul holocenului, de la Atlantic la Don / Volga)“ – cf. p. 104. O, nu: cei ce s-au înãlþat, la ranguri nemeritate, NUMAI prin
minciunã – nu vor putea ºi nici voi a renunþa niciodatã, la acest factor motrice nepreþuit (interconectat cu lãcomia lor
bestialã), care i-a propulsat în mijlocul MATERIEI/PRAKRTI (de fapt, în toiul de putoare al BORBOROS-ului)!

...O, cât se mai strãduiesc Bandiþii Istoriei, de sute ºi mii de ani (ieri, prin imperialii romano-bizantini, apoi prin cei
austrieci, ori otomani, ori... „papali“..., apoi, prin komisarii sovietici, iar azi, prin obrãznicãturile de komisari ai Uniunii
Europene! – „ejusdem farinae“!!!) sã inventeze fel ºi chip de tertipuri, doar-doar ne vor umili atât de mult, încât sã nu mai
îndrãznim a asculta nici mãcar Vocea Lui Dumnezeu-ADEVÃRUL, ºi ei sã rãmânã cu prada în braþe, iar cu noi... întru
distrugere, pustiu, mancurtizare – ... ºi, desigur, „sub cnut“:

– “…ori la limba pelasgã din Dacia situatã în afara graniþelor imperiului, rebotezatã Scythia [Magna] / Sciþia [Mare], în
spiritul ORDINULUI DAT DE ÎMPÃRATUL TRAIAN ÎN ORIZONTUL ANULUI 106, CA DACIA ªI POPORUL EI EROIC SÃ
DISPARÃ DIN ISTORII / DOCUMENTE)” – cf. p. 95;

– „Dacã – prin absurd – toponimul pelasgo(>valaho)-dac Arutéla > Arudela > Arudeal > Ardeál ar fi fost zãmislit în limba
maghiarã (oficialã / de cancelarie, ori dialectalã), rãmâne de neînþeles efortul cancelariilor ungare / maghiare de a prepara
– fie ºi în limba latinã – o sintagmã care sã-l substituie, ca, de pildã: Ultrasilva, Transalpina, Transilvania etc. (în esenþã,
semnificantul fãrã semnificat, cu „stranii“ reactivãri de facturã imperial-austro-ungarã ºi prin nejustificata „politicã de
euroregionalizare“ impusã / dictatã de Uniunea Europeanã României de astãzi; toponimul pelasgo>valaho-dac, ARDEÁL,
încãrcat cu istoria multimilenarã a Daciei, desemnând – în Dacia ca ºi în România contemporanã, moºtenitoarea anticului
nucleu al Daciei – faimoasa regiune intracarpaticã a aurului – inclusiv cel de Roºia Montanã ce a intrat în „vizorul“
canadiano-englez –, nu trebuie substituit de toponimul Transilvania, numele statului valah-evmezic dat de cancelariile
budapestano-vieneze). Dar, dupã cum s-a mai spus, ungurii / maghiarii (sub Arpad, vreo ºapte-opt triburi ce-ºi aflaserã
salvarea, în anul 895 d. H., din „menghina“ pecenego-bulgaro-moldavã ce le-a zdrobit „þara“ lor de la Atelkuz, dintre Volga
ºi Don), înrãdãcinându-se în Dacia de Vest (provincia Pannonia, în anul 896) – nu prin „cuceriri“ (fabricate de tardiv-
evmezice cancelarii ale regilor unguri), ci prin voinþa împãratului bizantin, Leon al VI-lea, prin încuscriri / înrudiri cu „duci“
valahi (fiul lui Arpad, Zultes, se cãsãtoreºte cu fiica lui Monu Mãruþ / Menumorut, primind ºi un teritoriu nord-dunãreano-
tisian ca zestre), ori cu puternici regi / împãraþi valahi (regele ungur, Bela al IV-lea, în calitate de socru al împãratului valah
Ioan al II-lea Asan, primeºte „în grijã“ Ardealul / Transilvania), prin papii de la Roma ºi Catolica Bisericã („încoronatoarea“
multor „regi apostolici“ din Ungaria, inclusiv a valahului Matei Corvin) etc. –, au preluat de la autohtonii pelasgi > valahi
dunãreano-tisieni majoritatea hidronimelor, toponimelor etc. (v. supra, III-f, 2)“ – cf. pp. 29-30;

– „... se cristalizeazã conºtiinþa naþionalã a Pelasgimii > Valahimii, se afirmã „irepresibil“ dorinþa acesteia de re-Unire a
sfârtecatului ºi imensului sãu spaþiu de etnogenezã, spaþiul Pelasgo-Daco-Thraciei, dintre roþile dinþate ale imperiilor antice
ºi evmezice, mãcar între hotarele Daciei lui Burebista (82 – 44 î. H.), ori ale Daciei lui Regalian (258 – 268 / 270 d. H.),
impunând „istoriilor lumii“ un puternic stat evmezic (constituit atât din pãrþi ale Daciei Nord-Dunãrene cât ºi din Dacia Sud-
Dunãreanã, din Thracia, din Macedonia ºi din alte „Valàhii mari / mici“), stat cunoscut epocii respective sub numele firesc de
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Blàchia > Valàhia Mare, toponim / sintagmã cu tâlmãcire în limba francezã a documentelor evmezice drept La Grande Blàquie
(dupã cum certificã Geoffroy de Villehardouin – «care luptase în persoanã contra lui Ioniþã [Ioan cel Frumos] în armata
nenorocitului Balduin» – ºi Henri de Valenciennes, în Conquète de Constantinopole... – XIRD, II, 330 / XIRD-b, I, 466),
NICIDECUM – CA ÎN FALSIFICATELE ISTORII STALINISTE – ÞARATUL BULGAR / VALÀHO-BULGAR” – cf. p. 95;

– “Din aceastã conºtiinþã naþional-valahã din fosta Dacie a lui Burebista / Regalian, se relevã, evident, dincoace de a
patra re-Unire parþialã a Valahimii din vremea Dinastiei Fraþilor Valàhi Petru ºi Ioan I Asan (1185 – 1280 / 1300): a ºaptea re-
Unire Parþialã a Valahimii sub sceptrul lui Mihai Viteazul din anul 1600, a opta re-Unire Parþialã a Valahimii sub sceptrul lui
Alexandru Ioan Cuza din anul 1859, a noua re-Unire Parþialã a Valahimii din anul 1918 etc. La re-Unirea Valahimii din 24
ianuarie 1859, „noul stat“ trebuia sã se nu-meascã Dacia (în acest sens Mihail Kogãlniceanu, încã din ianuarie 1840, prin
revista DACIA LITERARÃ, „pregãtise terenul“); dar imperiile acelui anotimp n-au admis aºa ceva; s-a propus apoi (ºi chiar
a avut un oarecare „circuit“) ca respectivul stat desprins din Imperiul Otoman, sã fie desemnat prin sintagma Principatele
Unite ale Valahilor, dar Imperiul Otoman / Turc, Imperiul Habsburgic / Austro-Ungar ºi Imperiul Þarist / Rus n-au fost de
acord, desigur, spre a nu se trezi conºtiinþa naþionalã a valahilor din Dacia Nord-Dunãreanã ºi din Dacia Sud-Dunãreanã,
ceea ce ar fi dus la reunirea celorlalte provincii din antica Dacie, încât Valahimea ar fi devenit o putere considerabilã în
Europa, periclitându-le „cuceririle“; în ultimã instanþã, imperiile au admis ca statul valah sã fie desemnat prin toponimul
România. Scursorile de azi ale celor trei mari imperii evmezice, Imperiul Sovietic (U.R.S.S.), îndeosebi, propagandiºtii
staliniºti / neostaliniºti ºi sorosiºti, cu meschine interese, din statele interesate (ce ºi-au aflat ogor de întemeiere în Dacia),
au deschis douã „fronturi rãzboinic-semantice“ încât conºtiinþa naþionalã a Valahimii sã fie permanent „dinamitatã“ /
„terorizatã“: (a) „frontul“ anti-Pelasg >Valah având în obiectiv „bruiajul polidimensional-mediatic“ al profundei sinonimii,
Pelasg > Valah – Român (Moldovean, Aromân / Macedoromân, Meglenoromân, Istroromân), „deturnarea“ / „haotizarea“
sensurilor etnonimului; (b) „FRONTUL“ MANCURTIST-DETURNÃTOR DE IDENTITATE, AVÂND ÎN OBIECTIV
„ÎNDEPÃRTAREA DE ETIMON“ ªI CULTIVAREA / SEMÃNAREA DE CONFUZII PE TOATE CÃILE OFICIALE /
NEOFICIALE (CORUPTE, ORI „MANCURTE“) ÎNTRE ROMÂNI (cei mai vechi locuitori ai Europei din România de dupã
Revoluþia din Decembrie 1989) ªI AªA-ZIªII RROMI (ÞIGANI), creându-se impresia cã România, nu India, ar fi „þara-
mumã“ a acestei etnii migratoare. SISTEMATIC „PROFANATE“ DE VREO DOUÃ-TREI DECENII, TOPONIMUL ROMÂNIA
(IMPUS DIN 1859 ÎNCOACE, DE CELE TREI IMPERII „MODERNE“) ªI ETNONIMUL ROMÂN RECLAMÃ, SOLICITÃ
IMPERIOS REVENIREA LA ADEVÃRATA ISTORIE A VALAHIMII, LA ETNONIMUL NOSTRU PUR, PELASG > VALAH, ªI
LA SACRUL NOSTRU TOPONIM ANTIC, DACIA“ – cf. pp. 101-102.

…Lãsaþi-o baltã, nevolnicilor, care vã daþi, ieri ca ºi azi, azi ca ºi ieri…(într-o istorie pe care o manipulaþi, tremurând de
groaza sfârºitului de lume…A VOASTRÃ!) – drept “stãpânii lumii”! Împlinirea sorþii (ºi a) voastre va fi prin POPORUL
PELASGO-VALAH – care, aºa cum spune Aminul-Eminescu, are Misiune de Candelã a Lumii, care sã re-aprindã Paºtele,
dupã ce se vor fi stins toate luminile…“Vestului/AMURGULUI SPIRITUALITÃÞII UMANE / Apusului”!

Da, aºa se cheamã poporul muceniciei ºi al izbãvirii: PelaSG! De la “SÂGÃ”-“PIATRA MUNTELUI” (despre care îºi
aminteºte pânã ºi un scriitor minor ºi ne-iniþiat întru fãlniciile fâstâcitoare ale academicelor dicþionare, ca Alexandru
Vlahuþã, îºi aduce aminte, în frumoasa, dar, astãzi [din pricina atât de “avântatului” proces de mancurtizare prin…
învãþãmânt!], uitata sa “Românie pitoreascã”: “Urcãm din greu tihãraiele umbrite ale Cireºului, maluri de SIGÃ, sparte de
puhoaie” – cf. p. 113) – ºi de la “SIGINI”-“PURTÃTORII DE LÃNCI” ai Pelasgo-Valahilor, vã va veni ºi vi se va împlini,
Orbilor Impostori ai Istoriei Terestre, destinul vostru implacabil… – …pentru ca, apoi, pe Planeta Terra, sã se re-instaureze
Lumina de Duh a AURULUI/ARDEALULUI NEAMURILOR!

Astfel, re-echilibratã întru Divina Thule, Lumea terestrã autenticã, a “SÂGILOR”-“SÂGINILOR”/MUNÞILOR SPIRITUALI
ªI ÎNVIAÞI CA EROI IZBÃVITORI DE NEAM ªI LUME – va re-începe sã respire aerul curat al Învierii Duhului, iar nu hleiul
mlaºtinii amorale, poluatã cu sufocantele minciuni ºi putori ale “vulpilor ºi leilor” machiavelici!!!

…Cât de revigorant este vizionarismul, mai ales când se bazeazã, în acelaºi timp/în paralel, pe “SÂGA” (PIATRA)
FILOSOFALÃ a ªtiinþei Autentice, a unui iniþiat întru Logos, cum trebuie cã este Ion Pachia-Tatomirescu – cel care, prin
cartea sa, chiar dacã tendinþa Orbilor Lumii este aceea de a ne orbi jalnic, pe toþi, întru analfabetism, existenþial ºi moral!
– întru ne-citire, din ne-curiozitate DE NIMIC! (nici mãcar de fiinþa/soarta noastrã! – iatã unde s-a ajuns cu experimentele
laboratoarelor satanice ale Bandiþilor Lumii: PÂNÃ LA ANULAREA INSTINCTULUI DE AUTOCONSERVARE!!!) – tot va
deveni Fãclierul cu LANCE/“SIGINÃ” al celor care (îi vedem, îi ºtim, îi presimþim!), încetul cu încetul, pe dedesubtul
“parezei” simþirii noastre ºi pe deasupra simþurilor grosolane ale Bandiþilor Lumii, se vor reface, ca ELITE COMBATANTE,
ÎNTRU LUMINÃ-LUMINARE DE DUH. 

Tragica/Dramatica (3) Epopee Valahã va deveni (cu voia ori fãrã voia Impostorilor Lumii!), prin semnele cãrþii lui Ion
Pachia-Tatomirescu – Epopeea Învierii Neamului PELASGO-VALAHIOR. A Neamului Mistic/“LAH” al lui Fãt-Frumos ºi al
Ilenei Cosânzene…!!!

Amin!

(1) Ion Pachia-Tatomirescu – “LA ÎNCEPUT FOST-AU SÂGA, SÎGETUL, SIGINII, APOI SARMIZEGETUSA…(monografia unui
cuvânt pelasg>valah”), Editura Waldpress, Timiºoara, 2012.

(2) Sublinierile din citate ne aparþin (notã A.B.).
(3) Nu insistãm pe cuvântul „tragic“, pentru cã, astãzi, sacralitatea/ritualistica/cultualitatea (ca mod de A FI/A EXISTA!) fiind în mare

suferinþã (pe toatã Planeta Terra!), trãirea sacralã /simþãmântul tragic s-au estompat, pânã la cvasi-dispariþie...!
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Înãlþare…

Credinþa
Merge mereu înaintea noastrã
Pânã la capãtul aleii, 
Unde nu mai gãseºti teii…
Ci aleargã
Spre cireºul cãruia
Am cam uitat 
Sã-i numãrãm cum
ªi când trebuie frunzele.

Ca sã vezi bine
Crucea Sudului
Trebuie sã fii departe
De luminile casei.
Privim cerul aproape
Fãrã sã respirãm.

Reperez îndatã 
Stelele din escortã 
Sus pe albastru
La capãtul Centaurului.

Mai la dreapta 
Crucea e palidã
ªi pluteºte un pic înclinatã, 
Ca pânza unei vele.

Eu ºi cu tine
O zãrim în acelaºi nisip 
Scurs din clepsidrã,
ªi nu-i nevoie s-o spunem.
Am descoperit o alta 
În Park Guell.

ªi de atunci ceva din mine
A rãmas acolo,
Sã se închine!!

Mã simt atras…

Mã simt atras de ce îmi e mai greu,
Îmi seacã seva-n vine-câteodatã -
Normala veselie-i spulberatã 
Ceva tot dã pinteni Pegasului meu
Chiar trebuie -
Se ºtie cã nu am sânge albastru -
Sã salte spre Olimp, nu spre Carpaþi…
Sã atingã cerul albastru,
Sã zboare ameþit din astru-n astru -
Sã tremure sub bici 
Trudind mereu din greu,
De parcã ar cãra 
apa cu-n singur ciur,
Sau ºi mai rãu,din râu nisip…
Mi-e inima zdrobitã-n fel ºi chip
Mã bat cu un politician sau cu-n lacheu
Cã viaþa acum-i bâlci…
Dar mâine, când pe boltã
Totul e desenat în minte ºi pe cer,
Vedea-voi zorii iarãºi ºi-am sã cer…
Dar ce pot face,cã nu-s zmeu?
O lunã ºi-un luceafãr se revoltã.
Voi deschide uºor, uºor
uºa casei
ªi voi sparge grajdul,
ºi am sã fug ºi eu!!

Nopþi catalane…

Acum
Nimic nu mai existã
Pentru cã totul trece
Pe lângã mine în fugã,
Faptul cã simt cerul
Atât de albastru,
Îmi aminteºte de zgomotul mãrii,
De La Rambla,

P o e z i i



Ce se lupta cu recifele
ªi apa rece care curge 
Împrejurul meu…

Ies din apã tremurând
Totul e transparent
Deºi soarele strãluceºte,
ªi mã îmbrac 
Fãrã sã mã usuc.
Nisipul îmi scârþie în cãmaºã,
În pantalonii strâmþi,
ªi-mi zgârie picioarele 
În pantofii sport.

Pãrul mi-e încã lipit cu sare
ªi dacã ai încerca 
Sã guºti din mâncare
Ai cãuta apa cuminte
Ce zace în mine,
Ca sã bei fericirea 
Numai pentru tine.

Nopþi înstelate, în doi…

Doar pentru noi cerul lumineazã,
Cu asta am fost de acord amândoi…
Trebuie doar sã uitãm aproape totul,
Adicã ce a fost peste zi,
ªi acum sã numãrãm doar stele!

Privesc cu ochii migdalaþi 
ªi zãresc Triunghiul Astral,
Pe când Tu arunci privirea spre nord
ªi te loveºti de Carul Mare.
Îmi pui o întrebare:
Cum se numeºte steaua micã 
De la capãtul Carului Mare,
Mai précis, cea de pe oiºte?

Mã uit cât pot de atent 
ªi nu sunt sigur cã o vãd,
E oare steaua cea foarte micã 
Deasupra Carului Mare,
Mai précis deasupra celei de a doua stele?
Da, asta e, e foarte micã
O vãd, ºi dispare 
E ALCOR…
I se mai spune Vizitiul Carului Mare.
Aºa au numit-o arabii,
Înseamnã ÎNCERCARE,
Asta pentru cã e atât de micã 
Încât numai cei cu ochii limpezi 
O pot vedea…

În acea searã 
Nu m-a mai interesat Luna,
Deºi Ea era atât de mare…
ªi parcã-mi zâmbea întruna!

(Din volumul ”Nopþi catalane”)

Vasile Mic
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2101. Dacã Pãcatul Originar este teama înseamnã cã originea lui stã în iubire!
2102. Puteam iubi mai mult Doamne decât ne era dat? De aceea am primit cadou Pãcatul Originar ca o punte
dintre realitate ºi iluzie?
2103. La originea Pãcatului Originar stã teama izvorâtã din iubire.
2104. Odatã ce realismul temerilor inundã în romantismul iubirii depãºindu-l cu mult pe acesta, înseamnã cã
omenirea se îndreaptã din nou spre iubire?
2105. Care aripã a iubirii nu-ºi doreºte zborul cãtre absolut?
2106. Dacã realismul temerilor îþi desluºeºte concreteþea prin care nu vei atinge niciodatã absolutul, iluzia iubirii
îþi desluºeºte speranþa ce te poate duce spre absolut ºi pentru a trasa o frontierã între acestea Dumnezeu ne-a
dat Pãcatul originar spre a înþelege importanþa temerilor prin sacrificiu.
2107. Fiinþa este o exaltare a propriei sale iluzii.
2108. Nu existã limitã decât în teamã.
2109. Oportunismul este o anexã a fricii de tine însuþi.
2110. Laºitatea devine comodã doar în faþa fricii.
2111. Mântuitorul ºi mântuirea fãrã de teamã nu ar fi existat niciodatã.
2112. Care bisericã sau religie ar exista fãrã de teamã?
2113. Inundã  sufletul cu lumina iubirii care va înlãtura întunericul temerilor tale.
2114. Nu existã vrãjitor ºi nici vrajã ci doar înstrãinare de sinele nostru care este iubire. Dacã am redeveni stãpâni
în casa sufletului nostru toate deºertãciunile acestei lumi ar dispãrea imediat.
2115. Anotimpul vieþii noastre este cel al iubirii.
2116. De cât spaþiu ar avea nevoie timpul pentru a-i putea dãrui eternitãþii o casã?
2117. Fãrã de teamã nu ar exista Pãcatul Originar, realitatea Iluziei Vieþii, ora fixã, numerele, banii, profanul,
nebunia, minciuna, deºertãciunea ºi multe altele.
2118. Nu existã argument fãrã moment.
2119. Viscolul deºertãciunii nu poate bântui niciodatã o mare iubire.
2120. Suntem pietre de râu spãlate de apa Timpului ce-ºi cautã disperate propria lor eternitate pierdutã de Dumne-
zeu pe calea morþii.
2121. Nimic nu poate egala pierderile nemãsurate ale clipelor de cãtre Timp decât pasiunea iubirii de a deveni eternã.
2122. La masa dorului sã nu pleci niciodatã plin de temeri fiindcã vei fi alungat la drumul uitãrii.
2123. Opreºte strãinule de tine la catedrala sufletului tãu ºi roagã-te sã poþi fi binecuvântat cu amintirea
Dumnezeului din tine.
2124. Lasã lumea sã-ºi care crucea ei ºi aminteºte-þi cã mântuirea provine din teamã.
2125. Curajul este elixirul ce-þi va deschide prima poartã a iubirii din tine.
2126. Nu te mânia dacã lumea pare mai normalã decât orice realitate a iluziei fiindcã doar nebunia îi poate desluºi
calea cea dreaptã cãtre iluzia realitãþii.
2127. Fii mai nebun decât poate fi normalitatea croitã de Destin a acestei lumi, dacã vrei sã înþelegi vreodatã ce
este Iluzia Vieþii ºi realitatea sa iluzorie.
2128. Nici o piatrã de moarã nu poate fi legatã de gâtul realitãþii acestei lumi în afarã de iubire.
2129. Doar cel ce asudã clipa poate primi în dar graþiile timpului.
2130. A te certa cu deºertãciunea existenþei este totuna cu a lovi vântul din înþelesul Cuvântului iubire cu pumnii
celui care nu poate recunoaºte romantismul.
2131. Poarta cãtre paradis este strãjuitã de spinii care dau graþie paradisului fãcându-l un loc privilegiat.
2132. Cu toate cã marile speranþe sunt adesea marile neîmpliniri, jucãm la loteria vieþii pânã la moarte pãcãtuind
obligatoriu pentru a avea nevoie de mântuire ºi Mântuitorul de serviciu care ne dã jetoanele Pãcatului Originar în
cazinoul clipelor acestei lumi.
2133. Fãrã de paºi am fi cu toþii aºi dar faþã de aºi cine ar mai fi asul din mâneca Destinului care sã ne arate
moartea în toate nuanþele ei?
2134. Iarba amintirii odatã cositã aduce anotimpul morþii Cuvântului facerii tale.
2135. Egalitarismul este o valoare îmbrãcatã pe dos.

Culegere
de înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)



2136. Câte degete ale cãilor Destinului tãu are palma pe care þi-a dat-o timpul vieþii tale?
2137. Romantismul este numele strãinului din noi ce se aºteaptã redescoperit.
2138. Orice libertate are propriile sale limite.
2139. Nimeni nu poate ºti cât de liber este Dumnezeu faþã de El însuºi fiindcã dacã este perfect devine încorsetat de
propria Sa perfecþiune iar dacã este imperfect nu mai poate fi Dumnezeul perfecþiunii decât al imperfecþiunii.
2140. Unicul nu poate fi niciodatã liber deoarece toate cãile sunt El. De aceea cred cã Dumnezeu a fãcut lumea pãcatului
tocmai pentru a fi liber prin noi.
2141. Oricât de mult am dori realitatea aceasta tot prin iluzie se va pronunþa, raportându-se la iluzie.
2142. Care iluzie este mai realã? Iluzia realitãþii sau realitatea iluziei?
2143. Realitatea nu poate exista fãrã de iluzie cum nu poate fi binele fãrã de rãu, frumosul fãrã de urât ºi viaþa fãrã de
moarte în dualismul aºa zisei cunoaºteri ale noastre.
2144. Diferenþa dintre iluzie ºi realitate constã în modul de a privi iluzia.
2145. A nega realitatea înseamnã a accepta iluzia dar a nega iluzia nu mai înseamnã a accepta realitatea ci a o denigra.
2146. Iluzia nu se epuizeazã niciodatã pe când realitatea oricât de iluzorie ar fi ea, da!
2147. Câte vise se pierd în zori, speranþe în moarte ºi iubiri în uitare cãutând în van realitatea inimii nemuritoare?
2148. Realitatea poate exista doar în nemurire fiindcã doar acolo nu se poate sfârºi ca sã reînceapã cu un alt vis.
2149. Doar eternitatea poate fi realã fiindcã nu moare, nu se uitã sau nu se reaminteºte niciodatã.
2150. Tot ce este trecãtor, este iluzie, deoarece are nevoie de amintire, iar amintirea de uitare, iar uitarea de neant.
2151. Doar crezul poate da aura realitãþii unei iluzii.
2152. Fãrã credinþã întreaga lume ar fi o amintire uitatã de mult neavând forþa de a polei propria sa iluzie cu un nimb de
falsã realitate atât de necesarã speranþei.
2153. Nu existã durere care sã nu se creadã realã. Iatã preþul plãtit de noi realitãþii ºi speranþei izvorâtã din aceasta.
2154. Forþa este paleativul desfrâului iluziei în faþa propriei sale oglinzi în care îºi priveºte gândurile dãruite cunoaºterii.
2155. Suntem o fãrâmã de gând într-o mare de iluzie.
2156. Care spectru este mai extins? Cel al vieþii sau al morþii? Al cunoscutului sau al necunoscutului?
2157. Nu spune niciodatã nu, fiindcã exiºti într-o afirmaþie a Lui Dumnezeu prin Cuvântul facerii.
2158. Infinitul la fel ca ºi eternitatea nu pot avea decât o singurã cale care se numeºte realitate, pe când iluzia are o
infinitate de cãi pe care ar putea merge unica cale a realitãþii.
2159. Nu te întreba niciodatã de ce, deoarece întrebarea nu poate aparþine decât iluziei având mai multe opþiuni decât
unica opþiune a infinitului care se aflã în toate, ºtiindu-le pe toate.
2160. Care vreme nu-ºi duce vremurile dupã ea?
2161. Panica este o diademã a neputinþei.
2162. Flacãra Destinului tãu este aprinsã pentru aþi lumina eternitatea în moarte ºi nicidecum în viaþã.
2163. Realitatea nu are ramuri fiind unicã pe când iluzia este arborele cu rãdãcinile adânc înfipte în inima Lui Dumnezeu
dãruitã prin Cuvântul facerii iubirii din noi.
2164. Care mal nu-ºi are apa lui ºi care moarte viaþa sa?
2165. Oricât de limpede ar fi visul acestei lumi tot în apa gândului pierdut se va scãlda odatã ºi odatã.
2166. Poate cã ºi Dumnezeu este disperat de coºmarul pe care îl are cu noi visând Cuvântul facerii.
2167. Fiinþã fãrã de vis nu poate exista.
2168. Visul este esenþa existenþei noastre.
2169. Infinitul inimii se aflã doar în eternitatea clipei ochilor tãi.
2170. Soarele adevãrului nu te poate orbi niciodatã.
2171. Focul cuvintelor te ard doar dacã în gândurile tale este frig.
2172. Care val nu-ºi are þãrmul viselor lui?
2173. Eºti unicã fiindcã existã o clipã la fel de unicã ca ºi tine în aceastã iluzie a timpului pierdut din noi.
2174. Care inimã îþi aminteºte vreodatã câte clipe a bãtut deºertãciunea simþirii?
2175. Marea speranþelor nu-ºi va trãda niciodatã orizonturile unde-ºi adoarme depãrtãrile.
2176. Cel care-ºi uitã vremea timpului sãu alegând clipa, nu-ºi va afla niciodatã propriul loc în spaþiul limitat al deºertãciunii
dintre absurd ºi agonie.
2177. Doar cel ce stã la masa gândului înfometat va înþelege rostul sãu.
2178. Tâmplele gândurilor nu albesc niciodatã fiindcã sunt înnegrite de pãcatele dorinþelor mereu.
2179. Necesitãþile ºi vitregiile vieþii au nãscut cea mai mare gamã de pãcate.
2180. În finitul iluziei totul trebuie sã aibe un rost pe când în infinitul realitãþii nu, deoarece doar cãile finitului pot fi infinite
ca numãr ºi niciodatã unica cale a infinitului.
2181. Iluzia este firul care nu poate cuprinde niciodatã realitatea singurei cãi a infinitului.
2182. Ce departe este iluzia de infinit ºi de unica realitate a acestuia.
2183. Cunoaºterea este tãrâmul iluziei.
2184. Realitatea este necunoscutul etern iar iluzia cunoscutul trecãtor.
2185. Munca este hrana iluziei.
2186. Desfrâul ideatic este poarta prin care iluzia îºi cunoaºte propria lume lãsând sacralitatea absolutului ºi infinitului în
schimbul deºertãciunii ºi profanului.
2187. Câte iluzii nu se nasc ºi mor în aceastã lume pentru a forma societatea iluziilor cu structurile ei ierarhice pline de absurd?
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2188. Unicul adevãr ºi acela neînþeles al acestei lumi este iubirea ce devine poarta care te trece din iluzie la realitate ºi
absolut ce nu pot fi înþelese ci doar simþite fiindcã cunoaºterea aparþine doar iluziei.
2189. Trãieºte-þi armonia visului pe care s-ar fi putut sã-l o pierzi la loteria propriului tãu Destin, unicul pod spre absolut al
întregii tale vieþi.
2190. Nu-þi ºterge lacrima clipei care te-a nãscut fiindcã este adevãrul tãu ce te va reda morþii cu întregul trecut.
2191. Care armonie poate fi superioarã iubirii?
2192. Numai spaþiul nemãrginit al privirii tale ºtie ora exactã la care trebuie sã soseascã timpul iubirii care l-a strãbãtut.
2193. Sunt gol de mine însumi atunci când mã întreb de ce cunosc întrebarea al cãrui rãspuns va deveni negreºit o nouã
întrebare la rândul sãu ca sã aflu în cele din urmã moartea.
2194. Câte Destine nu a spãlat timpul pentru a nu fi taxat de Dumnezeu?
2195. Jarul cuvântului ce a aprins steaua ta se numeºte iubire fãrã de care te vei stinge în frigul cuvintelor acestui Univers.
2196. Doar o lacrimã de speranþã I-a fost de ajuns Lui Dumnezeu pentru a crea.
2197. Sã fie Iluzia Vieþii noastre una dintre amintirile Lui Dumnezeu?
2198. Doar florile sufletului pot ajunge la iubirea în care se reazãmã Destinul.
2199. Ce mirare cã ºtim cã putem sã uitãm totul despre care nu ºtim nimic!
2200. Nu existã loviturã mai mare decât sã-þi simþi floarea iubirii sufletului tãu ofilitã.
2201. Din care gând poate izvorî pacea cu tine însuþi dacã tu nu cunoºti cauza naºterii tale?
2202. La piaþa gândurilor societatea îþi vinde istorie pe taraba prãfuitã a neîmplinirii unui timp bolnav de boala propriilor
sale zile ce nu mai pot fi remediate decât prin arta de a fi învãþate sã moarã.
2203. Opreºte nemãrginirea din dorinþa dorului tãu de a exista pentru o frânturã de clipã ºi vezi dacã-þi mai doreºti atât de
mult deºertãciunea acestei lumi.
2204. Ploaia cuvintelor sufletului tãu nu va putea înlãtura deºertul societãþii în care te-ai nãscut de-ar fi sã ude întreaga
agonie a absurdului acestei existenþe.
2205. ªi dacã vei învinge în viaþã te-ai întrebat vreodatã ce altceva vei câºtiga decât agonia unui absurd mediocru ºi pustiu
de el însuºi?
2206. Învingãtor în aceastã lume este cel care învaþã sã uite de amintirea dureroasã a vieþii tocmai pentru a deveni un ratat
al morþii.
2207. Care dor nu ºtie sã doarã dar care om ºtie sã moarã?
2208. Nu existã soare al dorului care sã nu strãluceascã în întunericul sufletului tãu.
2209. La ceas de dor parcã nici clipele nu-þi mai pot sãlta Destinul spre o nouã zi.
2210. Sãrutul este o aripã de înger care ºi-a regãsit nesfârºirea spaþiilor în cele douã inimi.
2211. Am cãzut în pãcatul morþii ca într-o patimã spre a reuºi sã uitãm viaþa care ne-ar fi aºteptat la capãt de drum?
2212. Numai zefirul unei îmbrãþiºãri poate ºti de ce vântul care l-a dãruit pustiului acestei lumi nu poate fi prins în palmele
unei amintiri eterne.
2213. Nu existã zare a cunoaºterii care sã-ºi fi pierdut orizontul iluziei de a vrea ceva anume.
2214. Te naºti pentru a lãsa urma fãrã de urmã a muririi.
2215. Doar cel venit în cunoaºtere aflã de necunoaºtere.
2216. Iluzia unui nemuritor devine adevãr absolut prin eternitatea ei.
2217. Nimeni nu poate înþelege de ce pânã ºi iluzia este un adevãr iar adevãrul este realitate.
2218. Dacã nu ar fi adevãrul, iluzia nu s-ar dori niciodatã realã, deci realitate.
2219. Prin adevãr iluzia devine nu numai realã, realitate dar mai ales realitatea devine iluzorie.
2220. Adevãrul este puntea prin care orice realitate devine o iluzie ºi iluzia realitate astfel ºi adevãrul devine o fãrâmã de
iluzie realã.
2221. Adevãrul este iluzionistul care transformã iluzia în realitate.
2222. Fãrã adevãr nici iluzia nu ar mai exista.
2223. Adevãrul Absolut este oglinda în care se reflectã toate adevãrurile relative care mint ºi se împart în douã ºi anume:
cele care reflectã realitatea iluziei ce poate fi adevãratã sau iluzia realitãþii care iarãºi poate fi adevãratã.
2224. Nu vei gãsi nicãieri adevãruri care sã oglindeascã realitatea fãrã ca aceasta sã nu fie înfrumuseþatã de iluzie.
2225. Nu pot exista douã sau mai multe adevãruri cu privire la un subiect care sã pretindã ce este real fiindcã realitatea
nu poate fi definitã decât printr-un singur adevãr.
2226. Diferenþa dintre iluzie ºi realitate constã în faptul cã iluzia poate fi definitã de minimum douã adevãruri pânã la
maximul de o infinitate de adevãruri pe când realitatea poate fi definitã de un singur adevãr. 
2227. Un infinit redevine o unitate deci o unicitate ºi astfel o infinitate de adevãruri pot redeveni un singur adevãr care sã
transforme iluzia cu o infinitate de adevãruri  în realitatea unicului adevãr.
2228. Adevãrul absolut include în sinele sãu o infinitate de posibilitãþi care pot fi adevãruri relative ce-ºi dezvoltã propriile
lor iluzii care se oglindesc în realitatea Adevãrului Absolut.La infinit suma tuturor acestor iluzii pot clãdi o realitate unicã
reflectatã de Adevãrul Absolut dar nici o astfel de iluzie nu-ºi poate clãdi realitatea ei decât ca iluzie.
2229. Unicitatea (realitatea) este reflectatã de Adevãrul Absolut iar multitudinea (iluzia) de adevãrurile relative care mint.
2230. Existenþa este unicã în ansamblul ei ºi multiplã în structura sa, astfel ansamblul existenþei este o realitate dar nu ºi
entitãþile structurale care-i definesc fenomenologia ca atare ce aparþin adevãrurilor relative, deci iluziei. În cazul lumii noas-
tre, Iluziei Vieþii.
2231. Nu existã formã a realitãþii fãrã de conþinutul iluziei sale în existenþã.
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2232. Existenþa este un compromis dintre realitatea unicitãþii formei ºi iluzia multitudinii conþinutului acesteia.
2233. Dacã forma existenþei nu ar fi umplutã cu iluzia conþinutului reflectatã de adevãrurile relative mincinoase atunci
realitatea ei ca întreg ar fi pusã la îndoialã.
2234. Orice formã care nu este unicã ci multiplã nu poate fi adevãratã fiindcã nu poate fi reflectatã de Adevãrul Absolut
care este unic.
2235. Forma nu poate fi adevãratã decât ca unic întreg ºi nu în calitate de structurã alãturi de alte forme care o includ sau
care include la rândul ei alte forme. Doar astfel poate fi definitã de cãtre Adevãrul Absolut care este unic.
2236. Sufletul nostru este infinitul unic din fiecare, este forma indivizibilã care reflectã diversitatea iluziei ºi care este
reflectatã de cãtre Adevãrul Absolut trãind în Iluzia Vieþii adevãrurile relative izvorâte din diversitatea acestei lumi.
2237. Atâta timp cât nu vom înþelege cã fiecare suntem unici, absoluþi ºi infiniþi în adâncurile sufletului nostru, cã suntem
forma care include întregul Univers într-o inimã ce poate iubi nu vom reuºi niciodatã sã ne împãcãm cu strãinul uitat din
noi care este tocmai aceastã formã.
2238. Fiecare om este un Dumnezeu indiferent cât de bun sau de ticãlos este fiindcã este o formã unicã ºi infinitã prin
sufletul sãu.
2239. A spune cã omul este o parte din Dumnezeu înseamnã cã doar Dumnezeu este adevãrat fiind unic iar omul iluzie?
Cum forma fiecãruia este unicã înseamnã cã ºi omul este real, dar multitudinea conºtientizatã de acesta este iluzie.
2240. Cum ar arãta lumea fãrã de Iluzia Vieþii? Ar fi o lume fãrã diversitate fiindcã numai în diversitate existã o multitudine
de adevãruri relative care în totalitatea lor mint nefiind Adevãrul Absolut unic.
2241. Orice adevãr unic care reflectã forma lui unicã este un Adevãr Absolut. O multitudine de forme unice reflectã un singur
Adevãr Absolut deoarece nici o formã unicã nu poate fi mai mult sau mai puþin unicã în funcþie de adevãrurile relative.
2242. Nici o formã unicã nu se poate reflecta la o altã formã unicã decât prin unicitate ºi nu prin ansamblu pentru a fi realã.
2243. Adevãrurile relative ale iluziei se nasc atunci când formele unice se raporteazã prin ansamblul lor unele la altele ceea
ce determinã iluzia ºi diversitatea.
2244. Cum fiecare cuvânt este unic în felul sãu ºi omul este la fel chiar dacã o mulþime de oameni nasc societatea ºi
cuvintele determinã limbajul.
2245. Limbajul este imaginea oglinditã a Iluziei Vieþii caracteristicã unei societãþi pe o anumitã treaptã a dezvoltãrii sale.
2246. Realitatea stã în formele care,  luate  în ansamblu alãturi de altele devin iluzii ce  împart, despart sau  înmulþesc
sentimente ºi trãiri.
2247. Iubirea este la început cea mai adevãratã iluzie din Iluzia Vieþii noastre fiind unicã, fapt pentru care va deveni ºi realã.
2248. Iubirea este unica iluzie pe care o putem transforma în realitate, cãreia îi dãm formã unicã spre a putea fi definitã
de Adevãrul Absolut unic devenind suflet infinit ce va dãinui etern.
2249. Iubind naºtem din iluzie lumea unui nou suflet ce-ºi va lumina cu steaua lui eternitatea.
2250. Marile iubiri devin realitãþi fiindcã sunt unice pentru îngerii sufletelor lor.
2251. Cum ar fi o lume fãrã de vise? Nu ar fi o stea fãrã de luminã sau un înger fãrã de aripi? 
2252. Sã transformãm visele în realitate iubind.
2253. De ce am descoperit bisericile? Doar pentru a ne ruga neputinþa de a iubi?
2254. Muzica este calea trasatã de portativul iluziei spre a fi urmatã de iubire.
2255. Chiar ºi Neadevãrul Absolut este tot un adevãr la fel ca ºi minciuna sau iluzia ºi tot la fel de absolut ca ºi Adevãrul
Absolut cu deosebirea cã ceea ce reprezintã este exact inversul acestuia.
2256. Cel mai scump lucru în aceastã lume a deºertãciunii nu poate fi decât Iluzia Vieþii.
2257. Infinitul nu-ºi va numãra niciodatã zilele ºi nici nu va fi complexat de mãrime întrucât toate sunt în el ºi el în toate.
2258. Lupta cea mai mare nu este cu duºmanul tãu de moarte ci cu moartea din tine pe care nu o poþi înþelege.
2259. Între moarte ºi fiinþã existã un singur legãmânt: Iluzia Vieþii.
2260. Nu moartea este de vinã pentru cã viaþa greºeºte faþã de tine.
2261. Pentru infinitul din tine orice iluzie prinde conturul realitãþii pe care o trãieºti ca Iluzie a Vieþii fiindcã în unicitatea lui
pot fi incluse toate câte sunt dar mai ales câte nici nu ºtii cã pot fi.
2262. Psihicul uman este descãrcarea energeticã a formei unice a sufletului prin oglindirea în acesta a diversitãþii de alte
forme luate ca ansamblu.
2263. Nu existã lucru care sã nu fie visat ca fiind unic ºi indivizibil de cãtre Dumnezeu, iar noi oamenii în loc sã percepem
expresia unicului infinit care reflectã lucrul acela în sine, percepem lucrul în ansamblul unui sistem structurat pe interferenþe
ºi relaþionãri care devin legitãþi ºi forþe. Astfel legea, forþa sau orice alt mijloc care face ca unicul sã relaþioneze cu un altul
este sursa primarã a iluziei.
2264. Câtã iluzie stã în putere fiindcã a fi puternic înseamnã a stãpâni ansamblul finit al unui sistem ºi nu unicitatea infinitã
a formei a cãrei putere se numeºte meditaþie.
2265. Voinþa este încercarea formei de a transcede de la unic la multiplu prin acþiunea asupra altor forme creând
ansamblul, fiind primul pas al iluziei.
2266. Conºtiinþa este un ansamblu al cunoaºterii, voinþei ºi afectivitãþii, o trinitate pe picioarele cãreia se sprijinã Iluzia Vieþii.
2267. Nu existã om slab ci doar om care a uitat sã viseze.
2268. Cu toþii ne învingem moartea abia dupã ce am murit fiindcã atunci a murit ºi moartea noastrã odatã cu noi.
2269. Spaþiul ºi timpul sunt cele douã forme unice care în ansamblul lor devin structura  Iluzia Vieþii fiindcã spaþiul fãrã timp
ºi timpul fãrã spaþiu devin infinite. Sã fie lumea noastrã marea iubire a acestor douã dimensiuni?
2270. Fãrã de vis ºi iluziile acestuia am simþi durerea destinului mult mai atroce, bolnav fiind de gândul plin de pãcat
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originar al Dumnezeului din noi.
2271. Suntem un amurg continuu al visului vieþii  ce sperã în rãsãrit.
2272. Chiar ºi frumuseþea are urâþenia ei.
2273. Fiecare frumuseþe îºi are partea ei de imperfecþiune precum urâþenia de perfecþiune.
2274. Înþeleptul va afla frumuseþea pânã ºi în imaginea monºtrilor pe când cel ce nu gândeºte nu o va afla nici mãcar în
marile creaþii ale lumii.
2275. Nu te ascunde în spatele zilei ce þi-a vestit viaþa lumii acesteia fiindcã pleoapele viitorului ei se scãlda încã de atunci
în apa rece a  morþii.
2276. Cine a gãsit vreodatã lacrima eternitãþii pe pleoapele Timpului?
2277. Care rãsãrit îºi doreºte sã ajungã un apus uitat?
2278. Cine crede în iubire se scaldã în eternitatea clipei adevãrului absolut.
2279. Suntem creaþi pentru a hrãni cu viaþa noastrã clipa eternitãþii în care ne vom pierde pentru totdeauna.
2280. Nu existã suflet care sã nu aibe clipa eternã a lui în care sã poatã muri.
2281. A creat cineva vreodatã nemurirea altundeva decât în clipa propriei sale morþi?
2282. Dacã ºi stelele mor,dacã Universul va muri ºi el, dacã în urma noastrã nu va mai rãmâne niciodatã nimic, dacã
nimeni ºi nimic nu-ºi va mai aminti de noi, oare am existat cu adevãrat?
2283. Câte vieþi i-ar trebui unui om sã înþeleagã iluzia firii lui hãrãzitã din hipnoza karmicã primitã de la Dumnezeu?
2284. Întreaga splendoare a nemuririi ar pãli dacã nu ar exista speranþa care sã creadã în ea.
2285. Nu fericirea este aceea care te þine în viaþã ci teama de moarte.
2286. Am învãþat vreodatã ce este iubirea ºi cum de poate înfrunta teama de moarte?
2287. Cine s-a spãlat cu apa vieþii pe inima rãnitã de iubire va înþelege cã nonsensul acesteia.
2288. Unde sunt palmele bãtãtorite ale clipelor bãtãtorite de timpul amintirii din noi?
2289. Chiar ºi cel ce-ºi doreºte nemurirea nu poate lãsa sã moarã timpul ce-ºi bate clipele în inima lui pentru a iubi.
2290. Dacã nu am cunoaºte fericirea am mai ºti cã dincolo de viaþã se aflã moartea ºi dincolo de iluzie, realitatea?
2291. Dumnezeu a încercat cu mult înaintea ta sã creeze, de aceea ori ce ai face sau ai spune este doar o iluzie a noului
fiindcã nu existã nimic nou care sã nu fi provenit de vechiul ce a fost cândva mai nou decât noutatea ta.
2292. Dacã Dumnezeu ar uita nimic nu ar mai exista.
2293. Întreaga lume cu iluziile sale se sprijinã pe Dumnezeul care este înainte de toate marea amintire a totului, fãrã de
care toate dimensiunile ar deveni neant.
2294. Numai libertatea iluziei îl poate face pe om înþelept.
2295. Nu existã pace decât cu tine însuþi.
2296. Limita dintre superior ºi inferior se aflã în numai în tine ºi moare odatã cu tine.
2297. Timpul morþii este nemurirea ºi al vieþii moartea.
2298. Cel mai mare dar al iubirii este moartea.
2299. Cel ce crede în iubire nu va uita niciodatã cã întreaga eternitate se ascunde într-o singurã clipã.
2300. Cât de mare poate fi fericirea celui ce ºi-a îndeplinit dorinþele sale cele mai arzãtoare iar acum nu mai sperã ºi nu
mai viseazã la nimic?
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Bizantinologul, etnomuzicologul
ºi folcloristul Constantin Catrina
închide curând (2013) cel de al
optulea deceniu de viaþã ºi intrã cu
aura solemnã a senectuþii în urmã-
torul deceniu cu mereu adãugatã
dãruire pentru domeniile muzicolo-
giei ºi culturii populare cãrora le-a
închinat ani rodnici de competentã
cercetare. Cu o înclinaþie specialã
cãtre muzica bizantinã, Constantin
Catrina (1) are în vedere ceea ce
semnalase Gheorghe Ciobanu (2),
în studii similare, cã poporul român,
adept al ritului ortodox, a cunoscut
cu siguranþã încã de la început
muzica bizantinã, însã aceasta a
rãmas insuficient studiatã. Destul de
târziu, s-a fãcut o evaluare a texte-
lor pãstrate în preajma unor centre
vechi ale ortodoxiei noastre ºi s-a
constatat cã în cele trei ºcoli muzi-
cale, cea de la Putna (cu 7 manu-
scrise pãstrate încã din sec. al. XV-
lea), apoi cea de la Bucureºti (cel
puþin trei manuscrise de la începutul
sec. al XVIII-lea) ºi cea de la Neamþ
(un numãr nesigur de manuscrise,
probabil de la sfârºitul sec. al. XVIII-
lea), s-au produs texte bizantine
care sunt de un real interes nu nu-
mai pentru muzicologi, dar ºi pentru
etnologi ºi lingviºti. Pentru un mile-
niu de muzicã bizantinã pe pãmân-
tul românesc de pânã la noul sistem
de notare introdus de Chrysant de
Madyt, cu certitudine se pot face ºi
alte observaþii decât cele atât de
laborioase, dar nefinalizate, ale
preotului I.D. Petrescu, apoi cele ale
lui Grigore Panþâru precum ºi
contribuþiile aduse de Gh. Breazul,
de I.D. Chirescu ºi alþii. „Prin pãrãsi-
rea vechiului sistem de notaþie, s-a
pierdut cam tot ce se transmitea
oral, aºa încât astãzi putem trans-
crie din notaþia veche destul de fidel
semnele fonetice, dar pentru tradu-
cerea grupurilor de semne în care

intrau ºi acele semne mari mai tre-
buie fãcute încã cercetãri minu-
þioase, dacã vrem sã redãm cât mai
fidel vechea muzicã bizantinã” (3),
observa bizantinologul Gh. Cio-
banu. În sensul acestor chemãri se
înscriu ºi cercetãrile lui Constantin
Catrina, care vin sã profileze poate
un al patrulea centru al muzicii bi-
zantine, cel de la ªcheii Braºovului
ºi Sibiu, animat de oameni de cul-
turã de talia preotului ºi profesorului
Dimitrie Cunþan, I.D. Petrescu, Ti-
motei Popovici ºi alþii. Printre cei
care au fost atraºi de melosul psaltic
ºi cãruia îi datorãm în domeniu o
contribuþie valoroasã prin editarea
unui Catalog al manuscriselor muzi-
cale româneºti de la Muntele Athos
(Buc.,2000) s-a numãrat ºi compo-
zitorul Sebastian Barbu-Bucur (4),
autor al unui prestigios curs de Pa-
leografie muzicalã bizantinã (Bucu-
reºti, 1973), care nota cu deosebitã
bucurie esteticã: „Ne-am legat sufle-
tul de vocile Psalmodiei din primele
momente ale întâlnirii noastre cu
repertoriul ºi modul ei de interpre-
tare. De aceea, anii ce s-au petrecut
de la prezenþa ei, în primul rând în
cadrul unor oficii religioase ale Bise-
ricii noastre pravoslavnice ºi mai
apoi în unele concerte deschise
iubitorilor ºi cunoscãtorilor muzicii
bizantine, sunt ºi anii în care Psal-
modia a pus temelie unui model de
a se cânta în spiritul monodiei bi-
zantine; un exemplu cucernic pro-
pus spre folosul inimii ºi comporta-
mentului nostru din punct de vedere
moral ºi religios” (5). La rândul sãu,
Constantin Catrina, dupã cele douã
volume de Studii ºi documente de
muzicã româneascã (vol. I, 1986;
vol. II, 1994), vine cu un alt volum,
intitulat Muzica ºi muzicienii Cetãþii
(Rm. Vâlcea, 2010), în care se reu-
nesc derulãrile unor evenimente
artistice memorabile, documente,

corespondenþã, evocãri ºi confesi-
uni ale unor muzicieni cu care auto-
rul a avut fericita ocazie sã colabo-
reze sau sã se întâlneascã în preo-
cupãri. Nu lipsesc pagini despre
întâlnirea cu Braºovul a unor muzi-
cieni precum Ciprian Porumbescu,
Timotei Popovici, George Dima (ºi
scrisorile lui din temniþã), Paul Rich-
ter care concerteazã la Braºov cu
Stadtkapelle ºi, nu în ultimul rând,
documente braºovene despre
George Enescu ºi concertele sale
pe scenele româneºti, printre care
intereseazã cu predilecþie cele de la
Braºov. Ori în seama lui Constantin
Catrina se pot reþine ºi o serie de
contribuþii în planul etnologiei ºi fol-
cloristicii, un spaþiu spiritual de refe-
rinþã care dã profunzime oricãror
cercetãri serioase despre cultura ºi
civilizaþia românilor. În timp, etno-
muzicologul îºi lãrgeºte aria preocu-
pãrilor cu aceeaºi competenþã spre
obiective de interes etnologic cum
ar fi, de pildã, Portul popular româ-
nesc de pe Târnave (în colaborare
cu Nicolae Dunãre; 1968), reali-
zeazã culegeri folclorice adnotate
cu atenþie (Drag mi-e cântecul ºi
jocul,1982) ºi care poartã girul pre-
feþei Emiliei Comiºel, apoi o Cule-
gere de cântece ºi melodii instru-
mentale de joc (1991) etc. „Proble-
matica investigaþiilor sale se referã
la istoria ºi personalitãþile folcloris-
ticii româneºti, activitatea ºi meto-
dele de cercetare elaborate de
reputatul etnomuzicolog Constantin
Brãiloiu, obiceiurile ºi instrumentele
muzicale, folclorul copiilor etc.” –
reþine Iordan Datcu în cuprinzãtorul
sãu Dicþionar al etnologilor români
în articolul consacrat lui Constantin
Catrina (6). Pe linia consecventã a
preocupãrilor sale folcloristice, etno-
muzicologul braºovean ajunge la
fondul documentar reprezentativ
pentru fapte de culturã care i-au fost

Pasiune şi rigori
ale cercetării la

Constantin Catrina



apropiate (a se vedea dicþionarul Bra-
ºovului muzical) sau în legãturã cu oa-
meni remarcabili din istoria folcloristicii
(Pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistriþa ºi
Revista „Izvoraºul”), pe care a avut
norocul sã-i cunoascã. Originea sa
olteneascã l-a chemat pe Constantin
Catrina de fiecare datã din Braºovul în
care a ales sã trãiascã mai peste tot în
Muntenia ºi Oltenia: în Dolj, în Vâlcea,
în Teleorman ºi pretutindeni unde a
putut sã participe la simpozioane, la
cercetarea folcloricã directã dornic sã
cunoascã oameni, locuri, fapte de
etnologie (cu siguranþã cã astfel a
ajuns în posesia unui bogat material
documentar despre breasla cojocarilor
ºi meseria strãveche a cojocãritului,
care aºteaptã sã fie valorificat). Cu un
astfel de prilej l-am cunoscut pe Cons-
tantin Catrina în Vrancea, la primul
simpozion naþional de creaþie ºi tradiþie
popularã desfãºurat sub genericul
Cultura popularã în contemporaneitate
(11-14 dec. 1991), apoi ne-am regãsit
în Vâlcea, unde o prietenie cu un alt
om dedicat culturii populare, Gheorghe
Deaconu, îl aduce de fiecare datã cu
bucuria de a poposi la o altã vatrã de
strãveche tradiþie româneascã. Aici, la
Cãlimãneºti-Cãciulata, se reuneau mai
mulþi etnologi ºi folcloriºti într-o gene-
roasã Universitate de culturã popularã
(20 iulie 1992) cu care avea debuteze
proiectul „Rezervaþia etnoculturalã
Þara Loviºtei”, cu o descindere în teren
la Câineni, Mãlaia, Periºani, Racoviþa
ºi Voineasa, finalizând cu o nedeie
pãstoreascã la Boiºoara. Cam tot de
atunci am început ºi corespondenþa cu
Constantin Catrina, pe care, în 1994, l-
am avut invitat de seamã, alãturi de
Emilia Comiºel ºi alþii la simpozionul de
tradiþii populare înscris în programul
Festivalului–concurs naþional de folclor
„Pe deal la Teleormãnel”. ªi avea sã
vinã la încã o ediþie a aceluiaºi festival,
dorind sã mã sprijine efectiv în a
permanentiza întâlnirile în acest spaþiu
prea puþin vãzut de folcloriºti ºi etno-
logi. Pregãteam în acea vreme studiul
Cultul grâului ºi al pâinii la români (Ed.
Minerva, Buc. 1997) lucru care l-a
entuziasmat pe Constantin Catrina ºi
m-a sprijinit cu sugestii bibliografice de
care am þinut seama în textul cãrþii. Mai
apoi l-am vizitat pe neaºteptate, într-o
trecere a mea prin Braºov, pe strada
Zizinului, unde locuieºte. A fost încân-
tat cã nu l-am ocolit. Am fãcut schimb
de cãrþi ºi am împãrtãºit sincer fiecare
bucuria celuilalt de a fi scos de sub

tipar o nouã contribuþie în cercetarea
etnologicã. M-am bucurat la rândul
meu sã noteze în cuvinte elogioase
câteva impresii despre lucrãrile mele în
Astra, iar eu am scris cu aceeaºi
bucurie, pe unde am putut, despre lu-
crãrile lui Constantin Catrina – bizan-

tinologul demn de marii înaintaºi ai
acestor preocupãri, folcloristul atent la
faptele de culturã popularã mai vechi
sau mai noi ºi etnologul care a ajuns în
chip firesc ºi cu vocaþie la aspecte
materiale relevante ale spiritualitãþii ºi
continuitãþii noastre naþionale.

1. A se vedea Studii ºi documente de muzicã româneascã (vol. I,1986, vol. II,1994),
Contribuþii documentare privind învãþãmântul muzical din Braºov (1995), Despre câteva
repere privind învãþãmântul muzical de tradiþie bizantinã din ªcheii Braºovului – secolele
XVIII-XIX (în vol. Byzantion Romanicon, Iaºi, 1997), Ipostaze ale muzicii de tradiþie
bizantinã (2003) etc.

2. Studii de etnomuzicologie ºi bizantinologie, 3 vol., Ed. Muzicalã, Buc. (I, 1974; II,
1979; III, 1992).

3. Ciobanu, Gh.; op. cit, vol. II, p. 250.
4. Constantin Catrina prefaþeazã volumul Pagini din viaþa muzicianului Sebastian

Barbu-Bucur, Ed. PIC-ART PRESS& DESIGN, 2000.
5. Op. cit., p. 37.
6. Datcu, I.; Dicþionarul etnologilor români. Autori. Publicaþii periodice. Instituþii. Mari

colecþii. Bibliografii. Cronologie, Ed. Saeculum I.O., Buc. 2006, p. 203.
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Când Panait Istrati a scris Chira Chiralina sau
Nerantzula ne-a prezentat cartierele brãilene cu parfu-
murile semi - orientale ºi confruntãrile stradale specifice
locului; unele poveºti le-am auzit ºi eu chiar încoace
târziu, dupã rãzboi, când localnicii din vechea generaþie
mai trãiau din amintirile vremurilor de glorie ale acelui
oraº. Chiar dacã m-am nãscut în rãzboi am mai inhalat
ceva din aromele reminiscente ale unor timpuri
pierdute, dar am ºi colindat cu prietenii ºi colegii de
ºcoalã prin cartierele bogãtaºilor, ca ºi prin cele rãu
famate, sã vãd ce mai rãmãsese din ele, sã repun în
memorie trecutul unui oraº unde caldarâmul strãzilor ºi
clãdirile rãmase ar fi avut fiecare o tainicã poveste de
spus . Am gãsit unele case din preajma Grãdinii Publice
(Grãdina Mare) descrise de Istrati, chiar ºi a Chiralinei
apoi morile din port,  Violatos ºi Lichiardopol,  impo-
zante clãdiri pentru început de secol,  (aceasta din urmã
pierdutã prin 1990 de ultimul proprietar la un joc de
barbut), gardând malul Dunãrii  cu ferestrele sparte la
bombardament, ºi cu toate utilajele rãmase înãuntru,
amintind cã acolo s-au mãcinat zeci de mii de tone de
cereale care luau drumul orientului ºi s-au manipulat
bani grei la începutul de secolului trecut.  Acolo se trãise
ca-n basme înainte de rãzboi!

Paralel cu Dunãrea se afla strada Misitiilor unde se
fãceau cândva tranzacþii importante vorbindu-se toate
limbile pãmântului înainte de rãzboi. Preþul grâului
pentru Europa se fãcea la Brãila, iar austriecii plãteau
banii. Cam tot prin zona aceea a oraºului se înteþeau ºi
jocurile de barbut ale bãieþilor de port rãu famaþi. Cred
cã iniþierea în jocul de barbut fusese fãcutã de hamalii
care, în aºteptarea ordinelor sã descarce ºi încarce
marfa din vapoare sau ºlepuri, îºi pierdeau vremea
aruncând zarurile, fãcând ºi ceva bani.

Trecând mai departe de cãpitãnia portului, pe ace-
laºi mal al Dunãrii,  au rãmas  uriaºele silozuri de ce-
reale construite de Anghel Saligny, cu macaralele înþe-
penite odatã cu venirea rãzboiului ºi plecarea aface-
riºtilor din zonã; totul arãta cumplit dupã 1944 de parcã
un mare cataclism lovise oraºul, iar proprietarii dispã-
ruserã lãsând totul de izbeliºte, poate cu speranþa cã se
vor întoarce dacã lucrurile ar fi revenit la normal. Arma-
torii greci lãsaserã case impozante cu totul neatins în
ele, poate tot la gândul cã s-ar putea întoarce la o adicã
la vadul fericirii lor lovitã temporar de molima roºie.
Casa Embiricos, cel mai bogat grec din Brãila,  cinema-
tograful Pasalaqua, teatrul numit acum Maria Filotti,
apoi clãdirile consulatelor austriece, italieneºti, franceze
ºi ruseºti,  situate în zona cea mai nobilã a oraºului de

lângã Grãdina Mare, unde se afla ºi ºcoala noastrã
medie tehnicã funcþionând într-una din acestea pe
strada Belvedere;  case  foarte spaþioase, ultra elegante
ºi moderne, majoritatea construite în stil francez.  De la
acel nivel se putea admira toatã zona Dunãrii... pânã
spre Ghecet, iar când se ridica ceaþa se zãreau Munþii
Mãcinului dincolo de lucirea apelor. Urmau apoi alte
casele boiereºti,  construite sã dureze câteva generaþii,
care gardau bulevardele foarte largi Carol ºi Cuza, casa
familiei Anei Aslan, casa fostului armator de vapoare
Spiros Dumitriu, aflatã  peste drum de liceul de fete,
rãmasã izolatã pe malul Dunãrii reflectând doar luminile
uriaºelor oglinzi de cristal în ferestrele claselor noastre
când bãtea soarele.

Nu se ºtia la acel timp cum se jucaserã zarurile la
masa marilor puteri pentru destinul României ºi nu se
bãnuia cã nimic nu va mai fi recuperat.

Pânã prin anii 1950 încã mai umblau pe strãzi vân-
zãtorii de bragã ºi salep, iaurgii treceau cu cobiliþele
oferindu-ºi marfa în gura mare, lipovenii ne aduceau
peºtele la poartã în coºuri de nuiele, iar simigeriile sco-
teau în stradã plãcinte proaspete cu brânzã sau dov-
leac, care îmbiau trecãtorii lãsându-le gura apã. Seara
auzeam chitarele prin grãdinile oraºului,  unde grupuri
de tineri fredonau cântecele lui Jean Moscopol,  Cris-
tian Vasile ºi Bosânceanu, plus tot repertoarul de cân-
tece vechi greceºti, ta matia, monaxia, chelaidiste,  pe
strãzi se vorbea tot greceºte, iar muzica lãutarilor ajun-
gea pânã la urechile noastre din restaurantele sãrãcite
acum, aproape goale. Simþeam cum acolo pulsase
cândva o viaþã de belºug ºi petreceri,  de parcã energia
acelor timpuri rãmãsese acumulatã în fiecare piatrã de
caldarâm, plus o viaþã culturalã efervescentã despre
care noi mai aflam doar din povestirile celor bãtrâni. 

Viaþa oraºului fusese dominatã de trei categorii dis-
tincte de locuitori: armatorii ºi comercianþii foarte bogaþi,
intelectualii scriitori ºi artiºti ºi cetãþenii de categoria cea
mai joasã locuind prin cartierele mãrginaºe.

Vapoarele maritime ºi dunãrene nu încãpeau în rada
portului  Brãila ºi au tot circulat  destul de intens pânã
prin 1954; chiar la ora actualã se ºtie în Europa cã Brãi-
la a fost cel mai important port la Dunãre înainte de rãz-
boi.  Am întâlnit  la Marsilia un armean care, auzind cã
sunt din Brãila - România, m-a invitat la o cafea sã-mi
spunã “în româneºte” ce a însemnat pentru el acel oraº
unde fãcuse comerþ cu covoare; vorbea cu patos ºi cu
ochii umezi despre ce a pierdut odatã cu plecarea din
þarã, inclusiv marea lui dragoste. Cred cã atunci am
ascultat cea mai fascinantã poveste despre Brãila.

CU ŞAPCĂ-N CINCI COLŢURI
ŞI PANTOFI CU SCÂRŢ



Dupã 1950, când s-au introdus noi reforme ºcolare care
au dat peste cap toatã ordinea sistemului anterior, au înce-
put sã ne împingã spre ºcolile tehnice patronate de minis-
terele de resort pentru a scoate cadre necesare industriei în
mare dezvoltare. Cu asemenea harababurã ne-am trezit în
clase mixte cu colegi de clasã cu patru-cinci ani mai mari
decât noi, veniþi sau aduºi de te miri unde cu reformele
ºcolare, bãieþi de port de prin cartierele mãrginaºe ale ora-
ºului, care au adus ºi obiceiuri  foarte stranii pentru noi,
copiii mai puþin umblaþi pe aiurea. Brãila avea câteva car-
tiere (mahalale) bine cunoscute pentru componenþa lor “pi-
toreascã”: Brãiliþa, Comorofca,  Radu Negru, Lacul Dulce,
Chercea, Atârnaþi, cu veterani jucãtori de barbut organizaþi
în bande distincte, cu bãtãuºi gata sã se ia la harþã cu cei
din cartierele vecine dacã  aceºtia ar fi îndrãznit sã le calce
teritoriile, mai ales  însoþind spre casã fetele din zona lor. 

La ºcoala mea se juca barbut în pauzele dintre orele de
curs, iar eu neºtiind ce era acela, stãteam de planton la uºã
pusã de colegii mei sã le þin „ºase”, fiind ºefa clasei, deci
inspirând încredere dacã vreunul din profesori ar fi apãrut
de undeva. Au trecut mulþi ani pânã am aflat eu ce era
barbutul ºi ce ruºine mare ar fi fost dacã cineva m-ar fi aflat
camuflând asemenea distracþie, mai ales mama, care era
cadru didactic. Evident cã jocul fusese importat de la câþiva
dintre bãieþii mahalalelor vecine, veniþi la ºcoala noastrã, cu
gãºti numite tot foarte “poetic” ca ºi poreclele lor: banda lui
Ursu, gaºca lu’ Chioru, ai lu’ Cuþitaru, a lu’ Mortu, ai lu’
Baronu’,  etc. În clasa noastrã venise doar Mortu’, un bãiat
solid ºi greoi ca un bolovan, foarte tãcut, care se aºeza
numai în ultima bancã, fiind cu vreo cinci ani mai mare
decât noi. Nu prea avea el de-a face cu ºcoala pe care a ºi
pãrãsit-o în anul urmãtor. Cred cã era din Brãiliþa, cartierul
satelit cel mai mare al oraºului  acolo aflându-se renumita
uzinã de utilaj greu “Astra Românã” cu mii de muncitori care
au generat ºi grupurile de “ºmecheri” îngâmfaþi ºi bãtãuºi de
mare clasã. La ºcoalã se comportau normal, ascunzându-ºi
cu mãiestrie nãravurile de acasã, dar nu i-a þinut mult rãb-
darea pânã au trecut la atacuri directe. Aºa ºi cu Mortu’ care
a stat la ºcoala noastrã vreo douã semestre dupã care a
înþeles cã nu era el fãcut pentru studii; viaþa lui era pe mai-
dane, la bãtãlii aprige cu cei din cartierele vecine cu aerul
unui haiduc care-ºi apãrã teritoriile. Toþi erau în cãutare de
motive de scandal, complexaþi faþã de elevii obiºnuiþi îºi
gãseau satisfacþia doar în supremaþia puterii pe care o afi-
ºau cu mare falã asiguratã de cuþite bine ascuþite, cu lame
duble (ºiºuri), purtate sub centurã. Mie nu mi-era fricã de ei
purtându-mã normal, fãrã a-i dispreþui,  ba chiar cred cã mã
iubeau, lucru dovedit mai târziu prin fapte.

Aceºti aºa numiþi bãieþi rãi sau golani aveau un foarte
puternic spirit de echipã (de gaºcã) de la care aveam sã
învãþ multe lucruri ce mi-au ajutat în anumite momente
cheie ale vieþii; aveau un simþ al justiþiei ºi al respectului
pentru cei ce nu-i insultau sau ironizau ºi care îi tratau aºa
cum credeau ei cã li se cuvine, la fel gata de sacrificiu dacã
li se cerea sã-ºi apere prietenii. Erau în fond mult mai matu-
rizaþi decât noi, încercaþi de viaþã ºi educaþi cu regulile dure
ale mahalalelor unde au crescut în sãrãcie, fiind trimiºi la
muncã de mici pentru a-ºi ajuta familiile nevoiaºe. Din
aceste motive aveam înþelegere ºi milã pentru ei încercând
sã le dovedesc cã nu-i consider inferiori sau neciopliþi; fu-
sese destul stigmatul primit de la societate ca sã mai adaug
ºi eu o porþie la amarul lor de oameni care ºtiau intuitiv cã

nu au aceleaºi ºanse cu noi, sã se ridice din ºanþurile maha-
lalelor pentru a-ºi depãºi condiþia de golan, mergând la
studii superioare sã-ºi facã un rost pentru a se integra în
alte clase sociale.

Modul în care golanii din  cartierele mãrginaºe  se deo-
sebeau între ei era îmbrãcãmintea cu totul nepotrivitã unor
cetãþeni din lumea bunã, pestriþi ca niºte papagali brazilieni;
lansaserã o modã a ºepcilor fãcute de comandã cu cinci
colþuri ºi cu diverse ecosez-uri  sau culori diferite tocmai
pentru a ºoca trecãtorii, unii o numeau Malagamba. La
þinuta lor “de galã” se adãugau neapãrat pantofii fãcuþi
numai de comandã (carcaboate) într-un stil straniu care
sãrea în ochi, de obicei din douã culori predominând roºu cu
alb, sau grena sau verde cu alb, cu tãlpi groase în care
aveau pus un material ce genera un scârþâit puternic în
timpul mersului; asta ºi vroiau  bãieþii de cartier sã atragã
atenþia celor din jur, mai ales duminica când îºi fãceau turul
pe strada Regalã ºi doreau sã fie luaþi în seamã. Culmea
era cã aceste costume stridente, ºepcile ºi mai ales pantofii
costau destul de scump pentru buzunarele lor, însã fãceau
orice sã posede straiele lor ostentative de sãrbãtoare.

La acel timp venise la ºcoala noastrã un profesor tânãr de
matematici, care se comporta foarte prieteneºte cu noi ºi pe
care toþi îl simpatizam. Într-o searã dupã cursuri a plecat cu un
grup de elevi, printre care o fatã ce locuia în Brãiliþa, dincolo
de podul care separa oraºul de cartierul bine cunoscut pentru
apãrãtorii teritoriilor.  Fiind târziu s-a oferit s-o conducã spre
casã la îndemnul ei, dar  fãcând imprudenþa sã treacã podul
spre Brãiliþa în timp  ce vorbeau. Bãieþii cu ºepci în cinci colþuri,
care controlau zona lor de dupã pod, atât au aºteptat; l-au
lãsat pe bietul om sã o conducã acasã pe colega noastrã, dar
la întoarcere l-au pus sã cânte internaþionala pe pod, apoi l-au
dezbrãcat în plinã iarnã dându-i drumul cãtre oraº fãrã haine
A fost un eveniment care a rãscolit tot oraºul  cu cercetãri
fãcute de miliþia localã, dar fãrã rezultate. Fãptaºii fuseserã
evident membri ai vreunui grup de golani de Brãiliþa însã nu se
putea afla nimic de la aceºti vagabonzi care ºtiau cã-i paºte
închisoarea pentru asemenea atacuri. Profesorul nostru s-a
transferat imediat în alt oraº.

In timpul studenþiei mã duceam rar la Brãila, însã l-am
întâlnit odatã pe faimosul Mortu’ cu un cirac de-al lui,
Pandelicã, pe care-l ºtiam din copilãrie de prin cartierele
vecine.  I-am salutat ca pe niºte vechi prieteni, moment în
care au fost extrem de impresionaþi de faptul cã i-am bãgat
în seamã. S-au oferit sã-mi facã orice serviciu, deºi  eu nu
aveam decât gândul sã merg la plaja câteva ore vis-a-vis de
Cãpitãnia Portului ºi le-am spus-o.

- Vai de mine Monica, se poate, pentru tine facem orice,
spuse Mortu’ foarte mândru, hai sã te ducem la plajã!

In zilele de lucru nu prea erau mulþi oameni pe plajã, iar
o fatã nu s-ar fi avântat sã meargã singurã în zona aceea,
fiindcã aºa fusesem  noi crescute cu frica de orice, anafoare
sau oameni necunoscuþi.

A tras Mortu’ câteva fluierãturi la care au apãrut din senin
doi bãieþi cu o barcã la malul apei din faþa cãpitãniei. M-au
îndemnat sã urc cu ei ºi  m-au trecut peste Dunãre la plajã.
Am coborât însoþitã de cei patru gealaþi ºi nu prea ºtiam ce
sã fac; aveam pe mine costumul de baie pe sub rochia de
varã  ºi un prosop, deci m-aº fi  putut bucura de câteva ore
de plajã. 

- Mãi, Mortule,  eu nu rãmân aici singurã pe plajã dacã
voi plecaþi, i-am spus.
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- Ce vorbeºti, cum o sã fii singurã, noi ce pãzim? I-a
trimis pe bãieþii care ne aduseserã cu barca, dupã ce au
tras-o la mal ºi care au dispãrut la ordin în spatele plajei,
mai departe, dupã niºte stufãriºuri.  A luat Mortu’ un bãþ lung
ºi a fãcut un cerc imens în jurul meu strigând cât îl þineau
bojocii: “bãi, care ai calcat cercul eºti mort, ai auzit??” 

Câteva perechi care erau mai departe au întors capul,
dar n-au reacþionat, aºa ca Mortu’ a mai strigat odatã lo-
zinca sã fie sigur cã a fost auzit ºi a dat sã plece.

- Unde mã laºi mãi omule singurã, am zis eu. Cu tot
cercul tãu pe nisip eu nu rãmân pe plajã dacã nu am pe
cineva de încredere cu mine care sã mã ºi ducã înapoi la
malul celãlalt când m-am sãturat de soare ºi mi se face
foame. S-a supãrat Mortu’ cã n-am încredere în el, a bãgat
trei degete în gurã ºi a tras un fluierat de a rãsunat valea
Dunãrii pânã la Corotiºca, timp la care am vãzut apãrând de
dupã stufãriºuri câteva capete.

- Þi-ajunge o gardã de patru?! zise el. Te vor aºtepta
pânã le dai un semn cu baticul tãu fluturând ºi te vor duce
înapoi la debarcader. Eu plec acum cã am treabã, dar sã ºtii
cã vei avea gardã din gaºca mea cât vei sta în vacanþã  la
Brãila!... dacã nu ai mei, voi pune pe a lui Ursu’ sã-þi ducã
de grijã. Sã nu te miri dacã te vei simþi urmãritã, înseamnã
cã sunt dupã tine numai ca sã te apere la orice orã.

I-am mulþumit ºi l-am rugat sã accepte o invitaþie la res-
taurantul  din Monument înainte de întoarcerea mea la
Bucureºti. Mã gândeam cã este mai departe de oraº sã nu
mã vadã careva circulând cu aºa un papagal bãlþat de Brãi-
liþa.

Bietul om pãrea destul de paºnic altfel ºi mi-am amintit
cum în anul când a fost în aceiaºi clasã cu mine, mã învã-
þase cum sã mã apãr dacã m-ar ataca cineva, la fel cum sã
intimidez pe vreun vagabond care mi-ar pune piedicã pe
stradã, eventual chiar sã învãþ a înjura birjãreºte ca sã-l
îndepãrtez. Îmi spunea el cã un golan al strãzii nu se
aºteaptã la vorbe grele de la o fatã din lumea bunã ºi fiind
ºocat renunþã sã mai insiste. Cred cã de atunci mi-a rãmas
ºi atracþia pentru cuþite ºi bricege, pe care le-am tot
cumpãrat din Creta, din Spania, din Marsilia, amintiri ce le
þin prin sertare, dar am ºi un briceag bun în cutia de la
maºinã, iar altul mai mic în poºetã. Memoria portului!

Am avut surpriza sã-i vãd pe bãieþii lui Mortu’ pe urmele
mele, într-o searã când veneam spre casã însoþitã de un
fost coleg de liceu, bãiatul fostei mele directoare de liceu
care era acum student la Cluj. Pe mãsurã ce înaintam pe
bulevardul Cuza cu Mircea, dacã întorceam capul, zãream
câte o umbrã întinsã de dupã castanii bãtrâni ca sã mã
asigure cã se aflã la datorie.

- Cum i-ai vrãjit tu pe aceºti golani care sperie oraºul sã
te serveascã mai bine decât o gardã de miliþieni? Cred cã ar
bãga imediat cuþitul în oricine ar îndrãzni sã se apropie de
tine!

- Nu cunoºti sentimentul de mândrie al acestor bãieþi de
mahala când sunt trataþi ca oameni de bunã credinþã, ei se
comportã ca atare ºi devin extrem de ataºaþi de persoana
care i-a onorat. În timpul ºcolii eu i-am apãrat de pedepsele
severe ale profesorilor ºi ei n-au uitat asta, iar mai târziu
când i-am reîntâlnit m-am purtat firesc fãrã sã-i evit.

Cam prin  anii 1953-54,  când s-au înfiinþat liceele de doi
ani (numite hei rup!) unii dintre golanii care mânuiau doar
ºiºul au vãzut în asta o formã de salvare ºi  s-au înscris
acolo fãcând un pas cãtre un serviciu care sã le asigure o

existenþã mai bunã, fiind dintre cei cu origine socialã sãnã-
toasã. Cu liceul fãcut la nimerealã au pãºit cu încredere
spre vreo facultate a la Stefan Gheorghiu ºi chiar fãrã au
ajuns ºefi de cadre sau activiºti de partid în instituþiile mari
ale þãrii. Un fost cunoscut al meu din seria cu ºapcã-n cinci
colþuri ºi pantofi cu scârþ ajunsese  directorul cadrelor la
Combinatul Siderurgic Galaþi, din tractorist,  iar când l-am
întâlnit era acelaºi mitocan înþolit dupã gustul lui  ºi cam
prea sãtul, cu aere de mare ºef; avea ºi  amantã artistã la
teatrul de operetã cu care se lãuda nevoie mare. 

Majoritatea acestor ºmecheri ai porturilor brãilene, gãlã-
þene sau constãnþene au fãcut pui pe care ºi i-au trimis la
ºcoli în strãinãtate, apoi i-au aranjat prin ministerele de
externe ºi comerþ exterior, în timp ce alþii au rãmas în lanþul
securitist de peste hotare, lanþ ce nu s-a rupt niciodatã. Aºa
au creat fundaþia actualilor conducãtori care se cred “elitã”
ºi care duc þara în derivã. Eu vorbesc numai despre cei pe
care îi ºtiu bine, dar câþi au mai fost pe tot întinsul þãrii
putem vedea din rezultatele a ceea ce se petrece la ora
actualã  în România.

Au fost ºi excepþii  provenite din aceleaºi mahalale rãu
famate, precum marele ºi talentatul Nicapetre (Petre Bãlã-
nicã), din Brãiliþa, sculptor de geniu, desenator extraordinar,
ºi scriitor, considerat de criticii de specialitate ca fiind al
doilea Brâncuºi, dar  vorba lui, sãracul: ”Brâncuºi a fost
Dumnezeu, eu sunt doar Sfântul Petru”! Era cu doi ani
înaintea mea la liceu ºi a murit la Toronto fãrã ca eu sã fi
avut ºansa sã-l mai revãd.

La fel Vasilica Tastaman, actriþã de mare talent
descoperitã de Lucia Sturdza-Bulandra; era din Comorofca
sau Brãiliþa, dar a murit în Suedia.

Multe tone de nisip murdar trebuiesc  cernute pânã când
se descoperã câteva firiºoare de aur curat!

Vasile Mic
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Pentru a înþelege acest fenomen
complex, este bine sã dãm înapoi
filele calendarului durerii, ºi sã ne
aducem aminte de marasmul prin
care a trecut un popor trist, inclu-
zând ºi alte elemente de detaliu.
Nemulþumiri în mediul rural au exis-
tat totdeauna ºi vor continua sã fie
prezente, amplificând suferinþa tru-
ditorilor de pe ogoare. Incertitudinea
zilei de mâine, oferitã de strãinii pri-
pãºiþi în diferite zone, a existat încã
din 1883, când, Mihai Eminescu
amintea acele adevãruri, în revista
Timpul. Se referea la înlocuirea vechii
boierimi româneºti cu noua gardã de
arendaºi ºi tot felul de afaceriºti,
flãmânzi, lacomi ºi grãbiþi, sosiþi mai
ieri de unde ºi-a înþãrcat dracul copiii.

La rândul sãu, în anul 1894,
George Coºbuc a publicat în revista
Vatra, celebra poezie, Noi vrem
pãmânt, în care a prezentat realita-
tea timpului, poezie din care voi ex-
trage câteva versuri: (...) Ciocoi pri-
beag, adus de vânt,/ De ai cu iadul
legãmânt/ Sã-þi fim toþi câni, loveºte-n

noi!/ Rãbdãm poveri, rãbdãm nevoi/
ªi ham de cai ºi jug de boi:/ Dar
vrem pãmânt! (...). De-avem un
cimitir în sat/ Ni-l faceþi lan, noi, boi
în jug,/ ªi-n urma lacomului plug ies
oase ºi-i pãcat! (...). Voi ce-aveþi
îngropat aici?/ Voi grâu? Dar noi
strãmoºi ºi taþi,/ Noi mame ºi surori
ºi fraþi!/ În lãturi, venetici!

Prima rãscoalã importantã ºi de
mare întindere a avut loc la 21 februa-
rie 1907 (08.02, pe stil vechi). Scân-
teia revoltei a scãpãrat într-o localitate
cu nume predestinat, Flamânzi-Boto-
ºani ºi s-a rãspândit în toatã þara. Era
perioada când, marii proprietari de
pãmânturi închiriau propriile domenii
unor intermediari, numiþi arendaºi,
primind, în schimb, o sumã fixã-
arendã, indiferent dacã ploua abun-
dent sau era secetã cumplitã. 

Arendaºii, la rândul lor, cãutau
sã obþinã profituri cât mai mari, prin
subarendarea suprafeþelor agricole,
pentru a fi muncite de þãrani. Talpa
þãrii, cum se mai numeau aceºtia,
forma 80% din populaþia României,
care oscila în jurul a ºase milioane
de locuitori. Nicolae Iorga considera
þãrãnimea românã ca fiind cea mai
primitivã din Europa, din cauza
analfabetismului avansat, care se
ridica la cifra de 60%. Unele opinii
afirmã cã, în Moldova, rãscoala a
avut o tentã antisemitã, deoarece
predominau arendaºii evrei. Per
total cade aceastã teorie, deoarece,
în restul þãrii ºi, mai ales în Oltenia,
erau numai arendaºi români, plini
de rapacitate ºi violenþi. Cercetãtorii
au concluzionat cã, Rãscoala de la
1907 a fost o miºcare socialã, nu
xenofobã. Atât proprietarii, cât ºi
arendaºii, români ºi evrei, sunt rãs-
punzãtori în egalã mãsurã. 

Potrivit istoricului Dinu C. Giu-
rescu, între anii 1902-1905, recol-
tele au fost îmbelºugate în Moldova,
motiv pentru care s-au suplimentat

profiturile, ducând la nemulþumirea
þãranilor. Fraþii Fischer deþineau
236.863 ha., pãduri ºi moºii, adicã
2368 km pãtraþi, arendând 75% din
pãmântul arabil, existent în trei
judeþe din Moldova. (1). Mochi Fis-
cher poseda cel mai mare trust
arendãºesc din þarã, format din 11
moºii, inclusiv moºia Flãmânzi,
compusã din 22 de sate. La 1 sep-
tembrie 1906, a luat mãsuri sã reîn-
noiascã, pentru încã ºapte ani,
contractul de arendare, cu manda-
tarul Mihalachi Sturdza. 

Cumnatul lui Mochi Fischer se
numea Berman Juster. Prin strategii
ascunse, acesta din urmã a încercat
sã-i ofere latifundiarului Sturdza, o
sumã mai mare, pentru arendare,
cu peste 60.000 de lei peste oferta
primului. Dorea sã-l concureze pe
cumnat, sã-i smulgã moºia Flã-
mânzi, prin suplimentarea unor
sume bãneºti. A urmat un lung pro-
ces între ofertanþi. Întârzierea hotã-
rârii judecãtoreºti a dus la nemulþu-
mirea þãranilor, care nu aveau situa-
þia clarificatã. Primãvara era aproa-
pe ºi, truditorii ogoarelor aveau
situaþie incertã, dar foametea asigu-
ratã. Cele 22 de sate ale moºiei
Flãmânzi nu aveau semnate con-
tractele de subarendare (învoieli
agricole).(2)

Pe 21 februarie 1907 au început
sã se adune în curtea primãriei
Flãmânzi, dupã care, au început sã
dea foc la toate bunurile, ce aparþi-
neau boierilor ºi arendaºilor. Armata
a trimis trupe la 4 martie, în timpul
guvernãrii conservatorilor, premier
fiind George Cantacuzino. Nepu-
tând face faþã situaþiei, care scã-
pase de sub control, la 12 martie,
liberalii au preluat puterea. Guver-
nul era condus de Dimitrie Sturdza.
Pânã la 20 martie au fost mobilizaþi
140.000 de soldaþi, care au avut
ordin sã tragã în þãranii disperaþi. 

Trecutul amânat
Războiul împotriva ţărănimii,

1907 - până în prezent
Între 21 decembrie 2012
ºi 5 mai 2013, la Muzeul
Þãranului Român din
Bucureºti, este deschisã
pentru vizitare, expoziþia,
Rãzboiul Împotriva
Þãrãnimii, 1949-1962. Sunt
expuse fotografii, care
demonstreazã acea cumplitã
perioadã, care a mai purtat
denumirea de Apocalipsa
þãrãnimii. Treisprezece ani
în care s-a distrus
proprietatea, s-au masacrat
elitele, s-a anulat viitorul,
s-au ucis libertãþile. În
intenþia de a completa
aceste suferinþe, trebuie sã
ne întoarcem în timp.



Iniþial s-a spus cã au fost 11.000 de
þãrani morþi. Alte surse susþin cã, acea-
stã cifrã a reprezentat numãrul ares-
taþilor. O logicã elementarã ne spune
cã, fãcându-se acel carnagiu nu mai
avea cine sã lucreze pãmântul, opinie
împãrtãºitã, chiar, de actualii latifundiari.
Dispariþia a 11.000 de þãrani ar fi însem-
nat ca, peste 80.000 de ha. sã rãmânã
nelucrate, generând pagube uriaºe
arendaºilor ºi proprietarilor de pãmân-
turi. Evidenþele au fost ºi ele distruse
premeditat sau din alte cauze. 

În final, Mochi Ficher a câºtigat la
Tribunal litigiul cu Berman Juster, cum-
natul sãu. Rãscoala a fost înãbuºitã la
data de 25 martie 1907. Din alte surse,
înþelegem cã, au rezultat 429 de vic-
time, în marea lor majoritate din Olte-
nia, unde s-au folosit tunuri. Numãrul
rãniþilor a fost dublu. Istoricii s-au între-
cut în aprecieri, dacã înãbuºirea rãs-
coalei de la 1907 a reprezentat crimã
în masã, genocid sau represiune.

Importantele proteste þãrãneºti ºi
cauzele lor au fost descrise de mai
mulþi scriitori români. În poezia 1907,
publicatã în revista Viaþa Româ-
neascã, din acelaºi an, Alexandru
Vlahuþã a descris condiþiile, care au
dus la declanºarea rãscoalei: Minciuna
stã cu regele la masã... / Doar asta-i
cam de multiºor poveste./ De când
sunt regi, de când minciunã este,/ Duc
laolaltã cea mai bunã casã./ (... ).
Mãria-ta, e un strãin afarã,/ Cam tren-
þãros, dar pare-un om de seamã,/ ªi...
Adevãrul parc-a zis cã-l cheamã... / De
unde-o fi... cã nu-i de-aici, din þarã. În
anul 1932, Liviu Rebreanu a abando-
nat de mai multe ori romanul Rãscoala,
pe care l-a finalizat, abia, în decembrie
1933. Romanul a fost transpus pe
peliculã, în 1965, de regizorul Mircea
Mureºan. Tudor Arghezi a scris, în anul
1955, poezia Arenda, care face parte
din volumul, 1907-Peizaje, în care
aduce acuzaþii cuplului boier-arendaº
(...) Boierul-ºi dã moºia, în arendã,/ Cui
dã mai mult, ºi are, pe agendã,/ Tot
soiul, scris, de muºterii,/ ªi gospodari,
mai buni de puºcãrii. (...) Îi trebuie
boierului dichis/ la Bucureºti, la Viena
ºi Paris,/ Lingãi, lichele, ºteoalfe sã
petreacã./ Se-ntoarce, ia bãnet, ºi
pleacã.(...) Un arendaº e-aproape le-
giuit/ Sã-ºi scoatã o arendã înzecit./
Vezi, dacã ceri tot mila tuturor?/ Dumi-
tre, pune mâna pe topor! 

ªapte ani mai târziu, de la masa-
crarea rãsculaþilor, a izbucnit Primul
Rãzboi Mondial. Dupã o perioadã de

neutralitate, România a intrat în con-
flictul militar, alãturi de Antanta Cor-
dialã, care a promis cã, Ardealul va fi
oferit României, la sfârºitul luptelor,
promisiune care, în 1920 fusese uitatã,
existând, chiar, opozanþi. În tranºeele
pline de sânge ºi zãpadã luptau þãranii
români, care, cu mult curaj au înfãptuit
înalte fapte de vitejie. Au murit pe câm-
pul de onoare 341.454 ofiþeri ºi soldaþi.
Supravieþuitorii au fost împroprietãriþi
cu diferite suprafeþe de pãmânt. 

La 17 iulie 1921 s-a votat legea
pentru Reforma Agrarã, aplicatã în
Oltenia, Muntenia, Moldova ºi Dobro-
gea. Douã sãptãmâni mai târziu, la 30
iulie, s-a votat legea pentru Reforma
Agrarã din noile teritorii obþinute,
Transilvania, Banat, Criºana, Maramu-
reº ºi Bucovina. A urmat o perioadã în
care, nivelul de trai al þãranului român
a avut o serie de urcuºuri, dar a avut
parte ºi de clipe mai puþin fericite, crize
financiare sau ani secetoºi.

Urmãtoarea conflagraþie mondialã
bãtea la uºã. Din alte opinii, a existat
un singur rãzboi, cu o pauzã de douã-
zeci de ani. Trebuie menþionat faptul
cã, în luptele desfãºurate spre Berlin,
în perioada 23 august 1944-9 mai
1945, niciun fruntaº comunist nu a
participat, eschivându-se. Toþi aveau
multã treabã la Bucureºti, pentru a
pune mâna pe înalte funcþii, dupã care
s-au recomandat, mari patrioþi. La
sfârºitul ultimului rãzboi, încheiat la 9
mai 1945, România a rãmas sub ocu-
paþia armatei sovietice, prietenã ºi
eliberatoare, care va pãrãsi teritoriul
românesc abia în 1958, dupã s-a
asigurat cã, Partidul Comunist Român
este stãpân pe situaþie. În acest inter-
val a început o nouã suferinþã a þãra-
nului român, cãruia i s-a luat pãmântul
de care era legat. Proprietatea era
consideratã un delict, de cãtre noile
organe represive comuniste. Moºierii
au luat drumul închisorilor comuniste,
iar, þãranii înstãriþi, numiþi chiaburi,
erau executaþi pe loc sau li se asigura,
pe viitor, o sãrãcie lucie. 

În tranziþia, care a debutat în primã-
vara anului 1945, comuniºtii au preluat
de la legionari, principiul - Omul Nou,
cãruia i-au adãugat sloganul demago-
gic: Omul este cel mai preþios capital.
În realitate, omul preþios a devenit
obiectul muncii pentru organele de
represiune comuniste, tocat mãrunt la
malaxorul purificãrii noii societãþi
româneºti, a cãrei ideologie a fost im-
portatã, adusã de tancurile sovietice. 

Duºmanii poporului trebuiau exter-
minaþi printr-o grandioasã mobilizare
de forþe, ce a dus la represalii pe scarã
largã. La 6 martie 1945, cu o lunã mai
înainte de capitularea Germaniei, a
fost instaurat în România primul
guvern comunist, condus, în mod para-
doxal, de un fost moºier, Petru Groza,
care jurase credinþã noilor stãpâni. Se
mai numea Guvernul Vîºinski, deoarece
toþi titularii ministerelor au fost verificaþi
de Andrei Ianuarevici Vîºinski, membru
în Comisia Aliatã de Control, prim-loc-
þiitor al Comisarului Poporului pentru
Afacerile Externe al URSS. Sinistrul per-
sonaj se comporta ca un veritabil guver-
nator al Republicii Populare Române,
avea infinite puteri de decizie asupra
tuturor ce trebuiau sã moarã sau sã
trãiascã, pe principiul: Pân’la unul or sã
piarã, duºmanii poporului! ºi inclusiv ai
URSS-ului. Internaþionala proletarã nu
ne preciza cine era acel UNU, care
trebuia sã rãmânã în viaþã!

Ca ministru al Agriculturii ºi Dome-
niilor a fost numit, cine altul, decât
Romulus Zãroni, fosta slugã de pe
moºiile lui Petru Groza, întinse terenuri
din zona Haþeg, conacul fiind în loca-
litatea Bãcia, judeþul Hunedoara. 

În dimineaþa zilei de 7 martie 1945,
deci a doua zi de la formarea guvernului,
a avut loc o întâlnire confidenþialã, pãrþile
având urmãtoarea componenþã: Ana
Pauker, Constantin Doncea ºi Constan-
tin Pârvulescu, din partea Republicii
Populare Române. Partenerii sovietici,
prezenþi la discuþii se numeau: Evgheni
Suhalov, Feodor Zurkov, Sulam Bere-
zinski, Vasili Prisenko ºi Nicolai Afcev.
De fapt este impropriu zis cã, la discuþii
a participat partea româneascã, deoa-
rece componenþii erau patrioþi fãrã pa-
trie, ºcolarizaþi la Moscova. 

Planul adoptat în cadrul acestei
întâlniri de tainã avea zece puncte, în
condiþiile în care, la Bucureºti au fost
chemate încã trei divizii sovietice,
deoarece partidul celor ce muncesc se
clãtina pe picioare firave, neavând
aderenþi. 1. Ruinarea moºierilor ºi o
nouã reformã agrarã. 2. Desfiinþarea
armatei române ºi înlocuirea ei cu alta
popularã, pe temeiul diviziilor Tudor
Vladimirescu ºi Horia, Cloºca ºi Cri-
ºan. 3. Lichidarea bãncilor. 4. Desfiin-
þarea gospodãriilor þãrãneºti ºi include-
rea lor în sistemul colectivist. 5. Abdi-
carea regelui. 6. Exportul României,
dirijat numai spre URSS ºi Lagãrul
Socialist. 7. Suprimarea partidelor isto-
rice, arestarea ºi uciderea membrilor
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lor. 8. Crearea unei organizaþii de poli-
þie politicã de tip NKVD. 9. Dezvoltarea
industrialã ºi atragerea populaþiei rurale
spre fabrici ºi uzine. 10. Intrarea în Ro-
mânia va fi îngãduitã numai persoanelor
din þãrile aflate sub influenþa sovieticã. 

Decretul-lege, din 21 aprilie 1945
instituise o instanþã specialã de jude-
catã, fãrã precedent, sub denumirea
de Tribunalul Poporului. Completul era
alcãtuit din doi magistraþi ºi ºapte
persoane civile, atent selectate, luate
din rândul muncitorilor. Au fost intro-
duse noi principii: 1. Abolirea prezum-
þiei de nevinovãþie. Se considera cã,
dacã erai arestat, însemna cã eºti
vinovat. 2. Dreptul la apãrare a devenit
o simplã formalitate. 3. Sentinþa se
hotãrãºte înaintea procesului, în timpul
anchetelor. 4. Procesul este partea for-
malã, în care se pronunþã sentinþa. 5.
Principiul retroactivitãþii legii penale.
Orice persoanã poate fi arestatã ºi
condamnatã pentru acþiuni fãptuite cu
ani în urmã, chiar dacã la acea vreme,
legile în vigoare nu le incriminau. 6.
Interzicerea eliberãrii înainte de ter-
men, pentru comportament adecvat.
Cei graþiaþi rãmâneau cu dosar penal.
Astfel, sistemul juridic comunist rãs-
turna toate principiile de bazã ale jus-
tiþiei româneºti ºi europene. Sistemul
represiv totalitarist de stânga devenea
o maºinã de tocat vieþi.(3)

Colectivizarea agresivã s-a fãcut
dupã modelul sovietic al colhozurilor ºi
sovhozurilor. Toþi veteranii de rãzboi ro-
mâni, care au participat în campania din
Est (1941-1944), au vãzut cu ochii lor
foametea cumplitã care îi redusese la
tãcere pe toþi locuitorii satelor ruseºti,
prin care a trecut armata românã, în
drum spre Stalingrad. Aceleaºi patimi
urmau sã se abatã ºi asupra þãranului
român. Colectivizarea a fost conceputã
sã se facã în trei etape atroce, în care
s-a semãnat groaza, prin mãsurile vio-
lenþei excesive, rezultând un munte de
cadavre: 1947-1953/1953-1956/1957-
1962. Mii de þãrani care s-au opus colec-
tivizãrii au luat drumul închisorilor comu-
niste, mulþi fiind îngropaþi în locuri necu-
noscute, în gropi comune fãrã cruce.
Peste 200.000 de þãrani au fost deportaþi
în Bãrãgan, cu un singur geamantan
sau cu douã bocceluþe, în trista epopee
a dislocaþilor. 

În anul 1947, prin Directiva
NK/003/47, la punctul 17 erau prevã-
zute urmãtoarele: Gospodãria particu-
larã trebuie declaratã nerentabilã ºi
colectivizatã. Se impune creºterea

obligaþiilor de predare la stat a cotelor
de cereale, carne, lapte, lânã ºi fructe,
chiar dacã producãtorului nu-i mai
rãmâne nimic. Decretul numãrul 83,
din 2 martie 1949 preciza cã, cine se
va opune naþionalizãrii suprafeþelor de
pãmânt ºi a atelajelor, primeºte pe-
depse între 5 ºi 15 ani muncã silnicã.
Decretul 183, din 30 aprilie 1949
stipula cã, infracþiunea de dosire sau
de distrugere a produselor alimentare
se pedepseºte cu condamnãri de la 5
la 15 ani muncã silnicã ºi amenzi între
50.000 ºi 100.000 de lei. Complicii ºi
tãinuitorii vor fi pedepsiþi pentru omisiu-
nea de denunþ ºi vor fi încadraþi juridic
la fel ca delicvenþii titulari. Decretul
312/1949 prevedea confiscarea averii
în totalitate, pentru toþi cei care au
primit condamnãri. Familiile neferici-
þilor au rãmas pe drumuri, copiii au fost
daþi la alte rude, deoarece nu aveau ce
mânca.

În cadrul lucrãrilor Plenarei CC al
PMR, din 3-5 martie 1949, s-a decis
trecerea, cu hotãrâre la proprietatea
socialistã. În raportul sãu, Gheorghe
Gheorghiu Dej punea accent pe
suprimarea chiaburilor, acei exploata-
tori ticãloºi ai clasei truditoare. În
poemul Lazãr de la Rusca, scris în
anul 1949, catalogat de cãtre contem-
porani ca fiind un fals epocal, poetul
Dan Deºliu s-a conformat, prin a-i
acuza pe chiaburi, cu multã mânie
proletarã: (...) În chiaburi, fierea se
strâng,/ Se chirceºte ºi se frâng/ Cere
moarte, cere sânge/ Din mãruntele
ogoare/ Sã-ntãrim ogorul mare! (...)
Cã-n pofta chiaburilor/ Coace buba
urilor/ ªi-n unirea din popor/ Jelea ºi
pieirea lor. (...)/ Sã scãpãm de chia-
buroi,/ De vecini ºi de nevoi/ Cã parti-
dul aºa ne-nvaþã,/ Sã rãzbatem cãtre
viaþã (...) Transformarea socialistã a
agriculturii era o sarcinã principalã a
dictaturii proletare. Pentru prima datã
în istorie, noile autoritãþi instalate îºi
luau angajamentul sã distrugã proprie-
tatea, consideratã un delict, în loc sã
sporeascã avuþia satelor. Pe de altã
parte, persoanele care au manifestat
atitudini duºmãnoase contra noului
regim, urmau sã fie deportate. Aceastã
Hotãrâre a Consiliului de Miniºtri a fost
semnatã de Teoharie Georgescu, Iosif
Chiºinevschi, Vasile Luca, Ana Pauker,
Gheorghe Gheorghiu Dej ºi Dumitru
Coliu. Astfel, la 18 iunie 1951, la ora 5
dimineaþa, patruzeci ºi cinci de mii au
fost deportaþi din Banat, pe întinsul
Bãrãgan, lãsaþi în mijlocul câmpului. În

aceste situaþii critice au fost mulþi. Au
fost implicate toate forþele politice re-
presive ale statului, precum Miliþia, Se-
curitatea Poporului, Armata Popularã
ºi Trupele de Grãniceri. 

La începutul anului 1949, s-au tra-
dus în româneºte multe opere sovie-
tice, din care se înþelegea cât de nece-
sarã a fost lichidarea þãranilor bogaþi
din URSS ºi formarea colhozurilor,
care au adus fericirea populaþiei rurale.
Mihail ªolohov era trecut în programa
ºcolarã, cu acel roman de toatã jena,
Pãmânt desþelenit.(4) 

Zona Vrancea a fost ultima redutã
care se opunea colectivizãrii. Miliþia,
Securitatea ºi Armata ºi-au fãcut apa-
riþia cu trupe, tancuri ºi tunuri, ca la un
rãzboi de anvergurã, pentru a cons-
trânge oamenii, sã-i intimideze în sco-
pul de a accepta socializarea agricul-
turii, de a se înscrie în noile forme de
colectivism. Direcþia Generalã a Secu-
ritãþii Poporului impunea, în iulie 1950,
ca, fiecare lucrãtor de Securitate sã
rãspundã cu capul de adunarea cotelor
ºi înscrierea þãranilor în Gospodãria
Agricolã Colectivã. Securitatea Popo-
rului îºi suprima propriul popor. De
asemenea, instrucþiunile prevedeau
împuºcarea pe loc a oricãrui chiabur
sabotor, care fãcea agitaþie contra regi-
mului de democraþie popularã. Gene-
ralul Nicolae Ceauºescu a condus
personal rãzboiul împotriva þãranilor
din comuna Vadu Roºca, în 1957. Deþi-
nea funcþia de ºef al Direcþiei Supe-
rioare Politice a Armatei ºi adjunct al
Ministrului Forþelor Armate. Au fost
împuºcaþi câteva zeci de þãrani ºi, alþii
au fost condamnaþi la câteva sute de
ani de muncã silnicã. (5)

Prima formã de colectivism s-a
numit întovãrãºirea. Dupã aceea a
apãrut denumirea de Gospodãria Agri-
colã Colectivã, care s-a transformat în
Cooperativa Agricolã de Producþie. Pe
pãmânturile fertile sau pe plantaþiile
viticole ºi pomicole confiscate de stat,
au luat fiinþã Gospodãriile Agricole de
Stat, care, apoi, s-au numit Întreprin-
deri Agricole de Stat. Au apãrut Staþiu-
nile de Maºini ºi Tractoare, care ºi-au
schimbat titulatura în Staþiuni de
Maºini Agricole. Cu toate cã nu erau
suficiente aceste utilaje pentru lucrãrile
agricole, s-a decis decimarea fãrã milã
a cailor, care au luat drumul abatoa-
relor, indiferent dacã erau de rasã sau
valorau mult. Zona colinarã nu a fost
colectivizatã, dar sãtenii erau obligaþi
sã dea cote la fructe, lapte, lânã ºi
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carne. Marile cazane de produs rachiul
erau atent monitorizate ºi impozitate în
bani sau în naturã. 

Scriitorii epocii se întreceau sã des-
crie fericirea care a coborât pe pãmânt,
prin prisma realismului socialist ºi sã
aducã osanale Marelui Stalin, Pãrintele
Popoarelor, care veghea la fericirea su-
puºilor, obligaþi sã fie deosebit de mulþu-
miþi. Ca exemple se pot cita poeþii pro-
letcultiºti, Dan Deºliu ºi Nina Cassian,
din a cãror perle proletare redau câte o
strofã: (...) Darurile-acestea nu poþi sã le
asemeni/ Cu nici o vistierie de crai sau
împãrat/ Cãci n-a fost om pe lume sã-
nalþe pentru oameni/ Atâta fericire cât
Stalin a-nãlþat. (...) Cuvântul lui Stalin e
armã de preþ/ Spre calea cea nouã, spre
þelul mãreþ/ Pe buze cu scumpul sãu
nume/ El urcã popoarele-n lume. La
rândul sãu, Petre Þuþea, înzestrat cu
acel har inconfundabil, afirma înainte de
a muri cã, sistemul comunist a propovã-
duit fericirea, pe principiul: Bã, sã fiþi feri-
ciþi, cã vã ia mama dracu’.

La Plenara CC al PMR, din martie
1959, este relevantã cuvântarea lui
Gheorghe Gheorghiu Dej, referitoare
la colectivizarea agriculturii, cuvinte
care sunã cât se poate de cinic: Sã le
luãm pãmânturile, în aºa fel încât, sã
nu însemne o naþionalizare, dar sã nu
le dãm prea mult, sã le dãm ºi lor ceva
bani, ca sã aibã de o þigarã. Batozele ºi
tractoarele trebuie luate de la chiaburi,
la preþul fierului vechi. (6)

Pentru a se trage vestita brazdã
peste haturi, au fost astupate, cu
pãmânt, sute de fântâni cu cumpãnã,
pentru a se întinde câmpul cel mare.
Apa lor rece ºi limpede era deosebit de
necesarã efortului depus de þãrani pe
arºiþa verii. Micile plantaþii cu viþã de
vie producãtoare au fost desfiinþate,
prioritate, având cultura de cereale.
Dacã în perioada interbelicã, fiecare
þãran ieºea la poartã cu gãleata cu vin,
invitând trecãtorii sã bea o canã cu
zaibãr, începând cu anul 1962, ritualul
secular a dispãrut, apãrând la sate
cârciumile coordonate de stat. Nu pot fi
uitaþi copiii mirificului sat românesc,
tinere vlãstare, care, pentru a se
înscrie la licee ºi facultãþi, erau obligaþi
sã aducã o adeverinþã salvatoare.
Acea dovadã clarã, prin care sã de-
monstreze cã, pãrinþii lor, de bunã voie,
au acceptat sã adere la colectivizarea
socialistã a agriculturii, renunþând pen-
tru totdeauna, la pãmânt, atelaje, tra-
diþii, obiceiuri ºi speranþe. Mult timp, pe
faþa unor sãteni, s-au pãstrat semnele

torturilor la care au fost supuºi, pentru
a semna cumplita adeziune. 

Cu preþul a sute de mii de jertfe, cu
multe surle ºi trâmbiþe, în martie 1962
s-a încheiat colectivizarea sau Rãzbo-
iul împotriva þãranului român Între 23 ºi
25 aprilie a avut loc, la Sala Palatului
din Bucureºti, Plenara CC al PMR, pri-
lejuitã de încheierea procesului de
colectivizare a agriculturii. Douã zile
mai târziu, la Sesiunea Extraordinarã a
Marii Adunãri Naþionale, din 27-30
aprilie 1962, Gheorghe Gheorghiu Dej,
Prim-Secretar al Partidului Muncito-
resc Român ºi preºedinte al Consiliului
de Stat, a salutat acel eveniment mã-
reþ, dar considerat deosebit de trist
pentru familiile îndoliate. Înãlþãtoarea
sãrbãtoare comunistã a avut loc în
Pavilionul Expoziþional de lângã Casa
Scânteii, edificiu care a început sã fie
construit în anul 1959, pe terenul
fostului Hipodrom din Bucureºti. Su-
prafaþa pavilionului este 10.000 metri
pãtraþi, diametrul la bazã-180 m. ºi
diametrul cupolei este de 93 de m. Au
fost aduºi 11.000 de þãrani, din diferite
regiuni, la marele praznic al colectivi-
zãrii, ca o comemorare a rãscoalelor
þãrãneºti din 1907. Pe lângã Gheorghe
Gheorghiu Dej au mai rostit discursuri
vibrante, de ataºament fierbinte faþã de
partid ºi de stat, George Cãlinescu,
Zaharia Stancu ºi Nicolae Ceauºescu. 

Ce a urmat, se ºtie. Sãrãcia lucie
era la ea acasã, în curtea fiecãrui þã-
ran, care, toamna, se alegea, numai,
cu un sac de boabe, pentru zilele de
muncã prestate în sistemul colectivist.
Dar, a venit acel 22 decembrie 1989.
Þãranii ºi-au cerut parcelele înapoi.
Haos total. Evidenþele fuseserã dis-
truse. Se considera cã, luminosul co-
munism va fi etern. Dar, cum o minune
nu dureazã decât trei zile, þãranul s-a
confruntat cu alt necaz. Nu avea cu ce
sã munceascã pãmântul. În aceste
condiþii au apãrut chiaburii de tip nou.
Au rãsãrit indivizi îmbogãþiþi peste
noapte, care aveau tractoare ºi alte
acareturi, cumpãrate pe doi lei de la
IAS-uri ºi SMT-uri. Interesant este cã,
într-o comunã din judeþul Dolj, unul
dintre aceºtia a fost secretar de partid
comunal ºi secretar de primãrie, care i-
a urât pe vechii chiaburi cu multã
mânie proletarã. 

Bãtrânii satelor le-au dat cu multã
încredere în arendã pãmântul lor, ca sã
se trezeascã în anumite perioade de
doi-trei ani cã nu intrau nici în posesia
cerealelor ºi nici a banilor. Justificarea

se traducea într-un ºir de minciuni,
precum cã nu s-a fãcut recolta, ba cã a
fost secetã, ba cã a plouat prea mult.
Aceste baba-uri nu au þinut de foame
pentru familiile perdanþilor, care au fost
înºelaþi cu zâmbetul pe buze de noua
ciocoime tranzitivã. Bãtuþi de ploi ºi de
nevoi, cu palmele bãtãtorite, cu pãlã-
riile roase, arºi de soare pe obrazul
adânc brãzdat de foame, aceºti martiri
ai ogoarelor se simt umiliþi, din nou. Pe
uliþele desfundate apar bãtrâni coste-
livi, proptiþi în douã ciomege, uitându-
se în zare dacã mai vine acel nepot cu
câte o pâine. Într-un târziu aflã poves-
tea tristã a celui aºteptat, vestea urâtã
cã a rãmas ºi el pe drumuri, fabrica
fiind închisã, vândutã la fier vechi. Au
apãrut disidenþi, de toatã jena, care au
început sã condamne comunismul, din a
cãrui ideologie agresivã îºi fãcuserã o
strãlucitã carierã, la vremea respectivã:
Ion Iliescu, Dan Deºliu, Silviu Brucan,
Petre Roman, ginerele lui Ana Pauker,
Gheorghe Brãtescu, lista fiind lungã. 

Referitor la fericirea virtualã prin
care românii sunt amãgiþi cu mitralie-
rele demagogiei, este relevantã o
strofã, scrisã de Adrian Pãunescu, re-
citatã în iunie 2006: S-au abãtut neca-
zuri mari pe þarã/ ªi pãsãrile negre se
rotesc/ Hiene pândesc ca ea sã moarã/
Grãbind sã stingã neamul românesc. 

Pentru finalul textului era mult mai
potrivitã o strofã din cunoscuta poezie
anticomunistã, Ridicã-te, Gheorghe,
ridicã-te, Ioane! Am renunþat la acele
versuri, care reprezintã un strigãt de
durere ºi revoltã, prin care, þãranul ro-
mân înfometat, îºi manifestã adversi-
tatea faþã de mãsurile deosebit de
austere, aplicate cu multã înverºunare
de comunismul agresiv. Mesajul lor pro-
voacã, la fel ca altã datã, furia unor nos-
talgici ai extremismului anti-românesc
de stânga, care, din nou, îl înfiereazã pe
autor, pentru faptul cã a fost extremist de
dreapta, confirmând, prin aceasta, cã
trecutul este, în continuare, amânat!

Extras din volumul aflat în
pregãtire, „Trecutul amânat” 

1. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu,
Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pânã
astãzi, Editura Albatros, Bucureºti, 1975, p. 656,
657.

2. Alexandru Gabriel Filotti, Frontierele ro-
mânilor, volumul II, cap. 4. 

3. Dinu C. Gurescu, Uzurpatorii, Editura Vre-
mea, Bucureºti, 2004, p. 12, 21, 241, 273.

4. Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2004, p. 143.

5. Lucia Hossu Longin, Op.cit., p. 197, 203.
6. Lucia Hossu Longin, Op.cit., p. 196.
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În comunitatea româneascã din Montreal trã-
ieºte un nonagenar, demn de tot respectul. Parti-
cipã la majoritatea manifestãrilor, care au loc cu
diferite ocazii. Este viguros, cu gândirea limpede,
are o memorie de invidiat, depãnând amintiri, de
un pitoresc aparte. În luna decembrie 2012 a îm-
plinit frumoasa vârstã de 92 de ani.

Simbolul tinereþii fãrã bãtrâneþe se numeºte Valentin
Lazãr, nãscut la 19 decembrie 1920, în localitatea Brãteºtii de
Jos, din apropierea municipiului Târgoviºte. Asupra adoles-
cenþei sale începuse sã planeze un mare pericol, care ampli-
fica grijile pãrinteºti. Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial bãtea la
uºã, lacom ºi flãmând, pentru a înfuleca multe vieþi cu sânge
proaspãt. În aceste condiþii, tânãrul visãtor s-a prezentat ca
voluntar la una dintre unitãþile militare antiaeriene, existente
pe bulevardul Drumul Taberei din Bucureºti. La controlul
medical a fost respins ca fiind deficitar la capitolul greutate.
Întors în comuna natalã a fãcut încã o încercare. Mentalitatea
timpului stabilea cã era o mare ruºine ca, un tânãr sã nu facã
armata, sã evite stagiul militar, prin sustrageri sau alte
subterfugii defãimãtoare, în ochii celor din jur. Satisfacerea
serviciului militar era consideratã ca o maturizare, o pregãtire
solidã pentru vicisitudinile vieþii, cu alte cuvinte, te fãcea om. 

În final, a fost admis, chiuind de bucurie. Astfel, la 9 martie
1939, cu multã emoþie, a îmbrãcat haina de recrut, în efec-
tivele Companiei numãrul 8, a Batalionului 2 din Regimentul
1, Care de Luptã, din Târgoviºte. Dupã încheierea perioadei
de instrucþie, obþinând specializarea de telegrafist de mare
precizie, a fost selecþionat pentru a fi transferat la mari unitãþi
militare din Bucureºti. Primul popas a însemnat Direcþia Su-
perioarã Moto-Mecanizatã, de la Piaþa Chibrit, care s-a mutat
pe strada Brezoianu, la etajul 5 al unui edificiu impunãtor. În
cadrul acestei mari unitãþi militare a fost martor ocular la douã
evenimente importante.

La 10 noiembrie 1940, în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã, la ora trei ºi jumãtate, a avut loc un mare cutremur de
pãmânt, 7,4 grade, care a dus la prãbuºirea celebrului hotel
Carlton, cea mai înaltã construcþie din þarã, la acea datã, de
12 etaje ºi a altor clãdiri istorice. Al doilea mare seism din
acea perioadã, dar de altã naturã, a fost Rebeliunea Legio-
narã, din 21 ianuarie 1941, declanºatã la ora 10 dimineaþa, în
Piaþa Victoriei din Bucureºti ºi înãbuºirea ei de cãtre armatã,
douã zile mai târziu. 

În acest interval de timp, soldatul fruntaº Valentin Lazãr a
deprins munca de birou, þinerea unor evidenþe de mare res-
ponsabilitate ºi tehnica maºinii de scris, aplicând un sistem
modern, de mare rapiditate. Dupã aproape doi ani este trans-
ferat înapoi, la regimentul din Târgoviºte, care se pregãtea de
mobilizare. În aer mirosea a praf de puºcã. În diferite oraºe îºi
fãcuserã apariþia civili ºi ofiþeri polonezi refugiaþi, deoarece
þara lor fusese desfiinþatã de pe hartã.

În seara zilei de 21 iunie 1941, regimentul 1 Care de
Luptã, Târgoviºte se afla încartiruit la Râmnicu Sãrat. Noap-
tea, s-a auzit ordinul generalului Ion Antonescu: Ostaºi, vã
ordon, treceþi Prutul! Regimentul 1 Care de Luptã a trecut

Prutul pe la Moghilev-Bãlþi ºi Nistrul, la Tighina-Tiraspol, dupã
care, coloana s-a îndreptat cãtre Odessa, un important punct
strategic, ce trebuia cucerit cu orice preþ. Toþi aceºti curajoºi
mergeau cu hotãrâre spre hotarul dintre viaþã ºi moarte. Nu a
plecat nimeni cu gândul de a duna pe piept cât mai multe
decoraþii. Vitejii combatanþi se duceau sã-ºi facã datoria faþã
de þarã ºi neam, pânã la sacrificiul suprem. Erau pãtrunºi de
un crez mãreþ, era o mare onoare. 

Dupã cunoscutele lupte grele, care au avut loc la Odessa,
regimentul decimat din care fãcea parte ºi ostaºul Valentin
Lazãr, s-a întors pentru refacere, dupã care a plecat, din nou pe
front, la 22 august 1942. Trenul militar a fãcut 11 zile, pânã în
regiunea Kiev, ca apoi, sã se apropie de Cotul Donului, fluviu ce
urma sã fie traversat. Dar, la 19 noiembrie 1942, într-o zi de luni,
s-a anunþat vestea copleºitoare: Suntem încercuiþi. Noaptea
ninsese ºi dimineaþa era o ceaþã densã, favorabilã ofensivei
sovietice. La auzul acelor cuvinte, panica atinsese cote maxime.
Fiecare a început sã alerge înapoi, unii pe jos, alþii în cele opt
maºini valide. Cei mai norocoºi au ajuns între liniile româneºti,
abia dupã trei zile de mers într-o incertitudine totalã. A fost un
moment crucial, care a rãsturnat ecuaþia rãzboiului.

Cu multe peripeþii ºi pericole la tot pasul, a urmat retrage-
rea spre Tighina, ca, la 7 aprilie 1943, Valentin Lazãr sã
ajungã la Târgoviºte, unde a fost lãsat la vatrã. Dupã ce ºi-a
completat dosarul, a fost admis ca angajat civil, funcþionar
public, în Ministerul de Rãzboi. Un mare bine i l-a fãcut gene-
ralul Emilian Ionescu, fostul comandant, care i-a cãlãuzit paºii
în viaþã. Începând cu 4 aprilie 1944, Bucureºtiul ºi rafinãriile
din Ploieºti erau bombardate frecvent de avioanele britanice
ºi americane, care aveau baza la Foggia, în Italia. 

Dupã încheierea rãzboiului, la 9 mai 1945, Valentin Lazãr
a fost detaºat la ªcoala Superioarã de Rãzboi, unde a vãzut
pe viu drama multor ofiþeri. Începuserã epurãrile din fosta
armatã. Ofiþerii cu carte erau înlocuiþi cu alþii fãrã ºcoalã, dar
cu origine sãnãtoasã ºi fideli cauzei. Aproape zilnic era martor
la scene de neuitat. Tancurile sovietice treceau în vitezã prin
centrul Bucureºtiului, pentru a intimida populaþia, sã se ºtie
pentru totdeauna cine este stãpânul. Deºi trebuia sã pãrã-
seascã România în 1947, conform acordurilor internaþionale,
Armata Roºie a mai stat încã 11 ani, ca armatã de ocupaþie,
recomandându-se prietenã ºi eliberatoare. 

La 8 aprilie 1948, la Fãgãraº, Valentin Lazãr a cunoscut-o
pe Erna Ana-Schindler, cu care s-a cãsãtorit la 22 decembrie.
Peste aproape un an ºi jumãtate, la 13 mai 1950, s-a nãscut
Georgeta Liana ºi la 27 iulie 1951, Lucian Valentin. Dupã o
lungã perioadã de timp, petrecutã ca operator chimist, la
Combinatul Chimic Fãgãraº, Valentin Lazãr s-a pensionat. De
la 1 noiembrie 1991, se aflã stabilit definitiv la Montreal, îm-
preunã cu soþia ºi fiica. Pentru participarea la ultimul rãzboi, a
fost decorat. Cu întârziere, dar, a meritat. Au rãmas prea
puþini astfel de curajoºi, care trebuie respectaþi. Prin faptele
lor de arme au scris o istorie realã, pe Câmpul de Onoare. 

Sunt multe de spus despre veteranul de rãzboi, Valentin
Lazãr, o enciclopedie memorialisticã, un neîntrecut narator. În
tolba sa plinã se gãsesc detalii mirifice, de o inestimabilã
valoare, cu care s-a confruntat de-a lungul vieþii, adunate
într-un jurnal personal, structurat pe ani, luni, zile ºi ore.

Valentin Lazãr - schiþã de portret

Veteran de război, narator de excepţie
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MADRID - LANSARE DE CARTE 

Vineri, 15 februarie 2013, a avut loc lansarea volumului de aforisme umoristice “Costu-
mul lui Adam – Ascuns dupã cuvinte”, semnat de scriitorul israelian de origine românã
Dorel Schor ºi tradus în limba spaniolã de Fabianni Belemuski, scriitor, traducãtor, jurna-
list ºi directorul revistei Niram Art. Prologul cãrþii a fost semnat de scriitorul Héctor
Martínez Sanz, directorul revistei Madrid en Marco ºi profesor de filosofie, prefaþa aparþi-
nându-i scriitorului Diego Vadillo López, profesor de literaturã spaniolã, iar postfaþa publi-
cistului român Mircea Iacoban.

Volumul conþine ºi 50 de caricaturi ale cunoscutului caricaturist român Constantin
Ciosu, care a semnat ºi coperta cãrþii.

Dorel Schor (nãscut la Iaºi) este scriitor umorist, gazetar ºi cronicar plastic, membru al
Asociaþiei Scriitorilor Israelieni de Limbã Românã (A.S.I.L.R.) Colaboreazã la numeroase
reviste de limba românã din Israel ºi din Statele Unite, Spania, România, Australia, Canada,
Marea Britanie. Are publicate mai multe volume individuale ºi este prezent în numeroase
antologii, printre care “5000 de ani de umor evreiesc” – O antologie subiectivã de Teºu
Solomovici (Bucureºti 2002, Editura Teºu) sau “The Challenged Generation” / Solo Har-
Herescu, (Bucureºti 1997, Editura Hasefer, ediþie bilingvã româno-englezã). In anul 2012,
au apãrut douã noi volume ale scriitorului: “Toate spectacolele sunt unice” (ed. Hasefer
Bucureºti, 2012) ºi “Zâmbeºte, mâine va fi mai rãu” (Ed. 24 Ore, Iaºi, 2012).

În prefaþa cãrþii, “Dorel Schor sau itinerariile absurdului”, scriitorul Diego Vadillo López
puncteazã: “Pentru un admirator al umorului absurdului, în oricare din formele sale artistice,
studiului cãrþii “Costumul lui Adam – Ascuns dupã cuvinte” (Editura Niram Art, Madrid), este
o adevãratã plãcere, un volum de aforisme în care se gãseºte condensatã o întreagã
experienþã de viaþã. Fãrã nici o îndoiala, pot afirma cã acest volum va ocupa pe rafturile
bibliotecii mele un loc vecin cu filme ca “Supa de raþã” de Fraþii Marx, “Ia banii ºi fugi!” de
Woody Allen, “Amanece que no es poco / “Trezeºte-te cã nu e lucru puþin” de José Luis
Cuerda, “Todos a la carcel / Toþi la închisoare” de Luis García Berlanga, cãrþi de autori de
geniu ca Gómez de la Serna, Edgar Neville, sau discuri de cântãreþi ca Javier Krahe, între
mulþi alþii. ªi asta deoarece maximele lui Dorel Schor sunt pline de îndrãznealã, subtilitate
ºi simþ al umorului, câteodatã unul chiar negru.”

Scriitorul Dorel Schor
şi-a lansat noul său
volum de aforisme

la Editura Niram Art, Madrid



În interviul acordat jurnalistei Raquel Weizman (Revista Niram Art Israel), Dorel Schor vorbeºte
mai pe larg despre umor ºi pasiunea sa pentru aforisme: “Aforismul este exprimarea lapidarã a
unui gând, o constatare inteligentã, o cugetare care sugereazã un adevãr. Dacã are ºi cu un strop
de umor, place ºi se reþine. Iatã un exemplu de aforism – definiþie: “un aforism este un roman de
un rând”.

Componenta plasticã a volumului este datã de caricaturile artistului Constantin Ciosu, astfel
nãscându-se o colaborare fireascã între cuvântul scris ºi imagine, explicatã de autor: “Constantin
Ciosu e mai mult decât un caricaturist. El face parte din familia restrânsã a cartooniºtilor formatori
de opinie, ca Saul Steinberg, Devis Grebu, Raanan Lurie… Am scris despre el ºi arta sa în urmã
cu ceva timp. Când s-a pus problema ilustrãrii volumului “Costumul lui Adam”, m-am gândit la
dumnealui la modul cel mai firesc.” 

Lansarea “Costumului lui Adam” a avut loc în Espacio Niram din Madrid ºi a fost organizatã de
Editura Niram Art. Maestrul de ceremonie a fost scriitorul Héctor Martinez Sanz iar printre invitaþii
de seamã s-au numãrat traducãtorul Fabianni Belemuski, directorul revistei Niram Art, scriitorul
Diego Vadillo López, galeristul Antonio Calderon de Jesús ºi artistul plastic Bogdan Ater. 

“Jonglând cu aliteratia (“ªi soarta de consoartã e o artã”), jocul de cuvinte, exagerarea,
echivocul sau parodia, pânã la urmã, existã în aforismele lui Schor o bazã existenþialã alãturi de
o scânteie de fericitã spontaneitate, o dezordine salvatã de plãcerea intelectualã cãreia îi cade
pradã discernãmântul nostru. Aºa cum afirma Ortega y Gasset: “A fi artist înseamnã a nu-l lua în
serios pe omul atât de serios care suntem când nu suntem artiºti”. Schor, judecând dupã
maximele sale, îndeplineºte toate cerinþele lui Ortega.” (Diego Vadillo López)

Mai multe informaþii: Editura Niram Art
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Era o zi însoritã de varã. Soarele muºca din
noi cu poftã. Închideam toate zãvoarele posibile.
Nu lãsam de ºtire nimãnui când veneam, când
plecam. Doar liniºtea încuietorilor dãdea de gol
absenþa noastrã. În ochii noºtri înfloreau diferite
imagini: scãrile, balustrada, bãncile decojite din
faþã, trecãtorii grãbiþi, dealurile etc. Maºinile
vuiau nebune pe ºosea încãrcate pânã la refuz.
Aveau de stabilit o normã. Bucãþile de cocs,
cãzute din spinarea camioanelor, erau diamante
negre. Diamante sticloase. Þineam în mânã
diferite pãrþi din trecut. Îmi doream foarte mult sã
plantez o bucatã în pãmânt, sã o ud. Poate creº-
tea un ou de dinozaur. Nu, nici pânã azi nu a
crescut acel dinozaur mult aºteptat. Am înþeles
cã nu mai avea rost sã insist. Am apucat drumul
carierei de piatrã sãpat adânc în carnea dealului
de cãtre Rabele Roman. Au fãcut praf tot locul
cu exploatarea lor. Dupã ce obsesia extragerii
calcarului a apus, dealul a fost abandonat. A
început sã se fãrâmiþeze ca o bucatã de pâine
uscatã, uitatã printr-un sertar. Am auzit cã vor sã
facã, din nou, praf locul cu un bazin de înot. Ar fi
vorba de un proiect local. Prostii! Cum Doamne,
iartã-mã, îºi propun ei sã tragã apa pânã sus?
Om trãi ºi om vedea. Pretutindeni prin iarbã gre-
ierii loveau þambalele cu sete. Mai lipsea solistul
de pe scenã. Poate, cã a fost un solist ºi o
scenã, însã, le-am cãlcat atunci când am fugit sã
prind aerul în mânã. Suspendat, funicularul îºi
purta vagonetele înecate cu bolovani. Erau
duse, de la un capãt la celãlalt, într-o clãdire
unde urmau sã fie sfãrâmate. Dupã sfãrâmare,
pietrele luau drumul topirii pânã la aglomeratorul
roºu unde erau vãrsate într-o baie incandes-
centã. Spiritul calcarului era purificat prin fur-
nale, înãlþându-se la cer prin coºurile înalte.
Trebuie sã treci pe sub funicular cu bãgare de
seamã, o piatrã sã-þi fi picat în cap ºi te-ai fi
aranjat pe viaþã. Am urmat drumul cretei pânã în
vârf. Priveam oraºul, oamenii, peisajul. Îi adu-
ceam soarelui ofrandã fiecare pãrticicã a trupu-
lui meu. Fãceam tratament cu luminã ºi cãldurã.

Aceasta nu era lumea noastrã, noi eram doar
musafiri în acest paradis verde. Aici, aerul era
mai curat iar ploaia mai dulce. ªtiu, probabil cã
mã credeþi într-o ureche zicând asta. Cum sã fie
mai curat? Doar mergea C.S.R.-ul. Pentru mine
era curat. Când lãsam capul pe spate ºi priveam
cerul albastru mi se fãcea fricã de înãlþime. Mã
temeam sã nu cad cumva în cer. De aceea, mã
þinea tata de mânã. Sã-mi dea curaj.

– Tati, unde fug norii?
– Sã se ascundã.
–  De cine sã se ascundã?
– De soare. Se joacã de-a v-aþi ascunselea.
– ªi soarele? Unde fuge el noaptea?
– Sã se odihneascã dupã o zi lungã de lucru. 
– Tati, mâine va fi pe cer soarele?
– Nu ºtiu asta. Poate. Doar Bunu Dumnezeu

poate ºti asta. El ºi numai El. 
Un uliu ne cerceta deasupra, în zbor. Nu ne

cãuta pe noi. Stãteam lipit cu urechea de pã-
mânt ºi ascultam cum creºte iarba. Aºteptam sã
cresc ºi eu, cu mâinile ridicate la cer. Din strã-
fundul cerului se auzeau împuºcãturi. Cineva se
uita la un film western avându-l ca protagonist
pe Clint Eastwood. Probabil cã a adormit cu
televizorul pornit ori a plecat pânã la baie. Norii
fumurii s-au strâns la adunare. Cerul crãpa a
ploaie. O puteai mirosi pretutindeni. 

– Sã ne strângem lucrurile ºi sã plecãm
acasã pânã nu începe ploaia.

– Poate ne va ocoli, tati.
– Nu, nu astãzi. Hai!
De fiecare datã când spunea tata cã vine

ploaia, chiar se adeverea. Nu ºtiu cum fãcea
asta, dar ºtia. Ai fi zis cã s-a înþeles cu ea, cã au
convenit din timp sau poate cã pur ºi simplu a
simþit. Un al ºaselea simþ. Cerul s-a rupt, iar din
rãnile sale a curs apa. Un adevãrat diluviu! Ful-
gerele îºi þeseau pe cer pânza de luminã. Sim-
þeai cât de neînsemnat poþi fi în comparaþie cu
natura. De te-ar fi trãznit vreun fulger, Ea nu þi-ar
fi simþit lipsa. Ai fi murit ºi gata. Probabil cã þi-ar
fi spus cu zâmbetul pe buze: „Vezi, dacã eºti

Sarmisegetuza



prost? Te-am atenþionat sã te adãposteºti, sã fugi
de capriciile mele. Dacã ai fost surd, te-am ars.”
Probabil cã te-ar fi plâns cei care te-au iubit, cunos-
cut, sau doar ºi-ar fi pus picãturi în ochi. Sã-þi arate
cã le pasã. Primii stropi de ploaie, mari cât ochiul
boului, ne-au izbit corpul. Am fugit de-am mâncat
pãmântul. Ajunºi acasã, dupã ce ne-am tras sufletul,
ne-am ºters din cap pânã în picioare cu prosopul.
Eram niºte arici plouaþi. Dar cui îi pãsa?! Eram prea
vii ºi prea fericiþi ca sã ne mai facem griji. Trãiam
momentul.

Dealul a rãmas tot acolo. Astãzi gãzduieºte la
poale un bloc social. Pretutindeni gunoaie, invidie.
Suspendate, vagonetele se leagãnã în voia
vântului, aºteptând sã pice. Câteodatã, când mã uit
la deal îmi întrezãresc umbra ºi-i strig: „Hei, tu de
acolo, nu te grãbi sã creºti!”

Pe Sarmisegetuza
mãrºãluiau soldaþii
cu bocanci de fier
garoafe-n piept,
fluturând în aer
viitorul nostru;

Pe Sarmisegetuza
astãzi
mãrºãluiesc doar sticlele de plastic,
pisicile se ceartã
mai tragem de rãsãrit cât putem,
ne-am nãscut
mult prea târziu
pentru a ne salva

trecutul.

Cãutare

În mintea mea domneºte
fum ºi ceaþã,

cu ochii cât farurile
te caut
în dispariþie,

am buzele-ncremenite
de cuvinte

inima-mi plânge
în pântec de fetiþã

soarele-a murit
demult
cu tine.

Nedurerea

Zãpada falsã
se topeºte
pe acest drum
lângã intersecþia

delfinului cu coposu’,
bãlþile mustesc a urã,
degeaba încearcã
scuzele tale
ca un excavator
s-adune-n cupã
mizeria din cale...

pãºesc
peste acest trecut
nu ca un eretic,
un gondolier veneþian
ce traverseazã stixul
într-o gondolã
turnatã-n catifea,
crede-mã,
îþi spun,
luna ne priveºte
din spatele
lucarnei prãfuite,
drumurile nebãnuite duc
înspre umanitate,
nicio zãpadã,
nici cea a mieilor,
nu ne-ar putea spãla
vreodatã
ignoranþa,
poate doar filosoful,

ce cautã 
în miezul zilei
cu felinarul
un OM,
ar putea gãsi
pata de culoare
din spatele
albului velin. 

Necuprinsul

Simt
undeva în mine,
nu pot explica
nici unde
ºi
nici când,
copii zburdalnici
ce construiesc
vise de zãpadã
ºtiu
cã soarele va topi
totul
ºi
cã mã voi trezi
din pat

Pulsaţii
lirice

ªarpele înghite apa
perlei din abisul alb

marea-ºi culcã 
valurile-n

pântec.
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cândva,
îmi voi spãla faþa
ºi
voi spune
cât de frumoasã poate fi
dimineaþa
în care-mi voi petrece
ultima zi
gândindu-mã
la tine.

Vocile de anþãrþ

Umbrele
zãpezilor de anþãrþ
de pe drumuri,
dintre gene,
de pe pleoapele
sufletelor nenãscute
ascund mistere,
reþeta tinereþii veºnice
piatra filosofalã
poþiunea isoldelor adormite,
apa caldã
numai mincinoasã
poate fi,
adevãrul
doar în cea rece
de sub pojghiþa
celor doisprezece lacuri
rotite
în valsul
nopþii stelare,
vocile
rãsunã
în clopote scufundate. 

Îngropaþi-mã-n cuvânt!

O cafea amarã
pahar cu vinil,
clepsidra rãsturnatã,
mâinile trag
frâiele
clopotelor
din subsol,
cu toþii orbecãim
în tunelul
de la capãtul
luminii,
mai bine

ne-am îngropa zeii
ºi
ne-am cinsti morþii,
nu existã solidaritate
în suferinþã,
doar plapuma singurãtãþii
ce s-aºterne
peste pleoape,
sufletele pocnesc
zidite,
îngropaþi-mã-n cuvânt!

Cãrarea pierdutã

Singure-s cãrãrile de piatrã
ce duc spre paradis
unde cascadele
s-au umplut cu lacrimi,
îngerii hidrologi
construiesc baraje din uitare,
pãmântul se sfãrâmã sub
pleoape. 

Cãrarea amintitã

Pãmântul se sfãrâmã sub
pleoape, iar cerul
se prelinge printre nori,
genele fâlfâie sideralul nopþii
direct pe cadranul
ceasului deºteptãtor.

Cãrarea regãsitã

Deºteptãtorul
aruncã aºchii minutare-n ochi

aer granulat
cu aromã de dimineaþã,

alpinistul urban
se caþãrã pe cer,
lipeºte reclamele pe nori, iar noi
ne îngropãm visele
în beton armat. 

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Deºi nu sunt adeptul globalizãrii, trebuie sã recunosc faptul cã existã  ºi aspecte pozitive ale acestui “trend” ce
caracterizeazã începutul secolului al XXI-lea. Cine  ºi-ar fi putut mãcar închipui, nu mulþi ani în urmã, uºurinþa cãlã-
toriilor dintr-un capãt într-altul al lumii. Iar când aceste cãlãtorii contribuie la apropierea fraþilor de limbã  ºi culturã,
despãrþiþi de valurile vieþii, cu atât mai mare este bucuria.

Doamna profesor doctor Anca Sîrghie este un asemenea mesager al culturii române ºi în America. Cadru
didactic la Universitatea Alma Mater din Sibiu, domnia sa a devenit în ultimii ani un scriitor transcontinental, ca
sã preiau o sintagmã ce devine tot mai cunoscutã  ºi mai... actualã în zilele noastre. În Denver, la poalele Munþilor
Stâncoºi sau la New York, oraºul zeiþei de fier a Libertãþii de pe malul Oceanului Atlantic, Anca Sîrghie este o pre-
zenþã plãcutã  ºi aºteptatã de fiecare datã cu dor în comunitãþile române ºi din Lumea Nouã.

O vorbã din bãtrâni spune cã, aºa cum îþi petreci primele zile din an, aºa îþi vei petrece tot restul anului. Pentru
românii din Colorado anul a început sub zodia culturii.

La data de 6 ianuarie, în acelaºi spaþiu generos al sãlii sociale a Bisericii Sf. Dimitrie cel Nou din Frederick,
Colorado, s-a desfãºurat o nouã ediþie a cenaclului românesc. Pornit în luna decembrie 2011, din iniþiativa a doi
români sufletiºti, Simona Sîrghie ºi Sebastian Doreanu, cu ajutorul neprecupeþit al doamnei profesor doctor Anca
Sîrghie, iatã cã, împlinirea unui an de activitate a cenaclului s-a potrivit în aºa fel, încât invitatul de onoare sã fie
tocmai... Anca Sîrghie, popositã din nou în mijlocul românilor „colorãdeni”, cu tolba plinã de surprize, ca întotdea-
una. În primul rând, o prezentare la nivel academic a vieþii  ºi operei lui Radu Stanca. Evenimentul din 6 ianuarie
a fost, de fapt, dedicat omului de teatru, poetului, eseistului care a trãit, a gândit, a iubit  ºi a scris în oraºul transil-
van de pe malul Cibinului. 

Cuvintele rostite la deschiderea cenaclului (de cãtre Sebastian Doreanu) au fost sãrace în a face o prezentare
completã a activitãþii  ºtiinþifice depuse de cãtre dr. Anca Sîrghie în a scoate la ivealã aspecte mai puþin cunoscute
legate de “atelierul de creaþie “ a celui care a fost Radu Stanca. Ani de cercetare în biblioteci  ºi arhive, interviuri
cu membri ai familiei sau prieteni care l-au cunoscut pe Radu Stanca, s-au materializat în timp într-o lucrare de
doctorat dar  ºi prin alte titluri de cãrþi publicate. (Anca Sîrghie. Radu Stanca  ºi obsesia Thaliei. Ipostazele
omului de teatru, Casa de presã ºi editurã TRIBUNA, 1996, 212 p.)

În conferinþa susþinutã în faþa celor prezenþi, doamna Anca Sîrghie a reuºit sã acopere traseul unei vieþi
dedicate artei ºi literaturii. Pentru exemplificare au fost proiectate pe cele douã ecrane suspendate imagini de
arhivã, fotografii de familie sau afiºe de la spectacole regizate de Radu Stanca. Realizatã într-o manierã interac-
tivã, în timpul conferinþei au fost invitaþi în faþã persoane din audienþã, care au recitat din volumele de poezii ale
celui omagiat. Microfonul a fost preluat pe rând de cãtre doamnele Mia Croitoru, Elvira Stoicof, Constantina Diþã,
Monica Doreanu, Simona Sîrghie, alãturi de domnii Alexandru Luca (invitatul românilor din Colorado, care i-a
încântat la Crãciun  ºi în noaptea de Revelion cu vocea sa de aur), Alexandru Montano ºi Sebastian Doreanu,
punctând prin versurile recitate ideile doamnei conferenþiar. Rãsplãtitã cu aplauze, domnia sa le-a oferit celor pre-
zenþi o a doua surprizã pentru ziua respectivã. O lansare, nu de carte ci... .de cãrþi. Douã au fost cãrþile cele noi,
aduse românilor de peste Ocean, de cãtre un neobosit cercetãtor al vieþii literare româneºti. Doamna Anca Sîrghie
a venit de data aceasta, în faþa celor prezenþi, cu douã volume, în calitate de îngrijitor de ediþie, alãturi de Marin
Diaconu. Îngrijitorul de ediþie este un fac totum, de la el pleacã ideea unei cãrþi, el este cel care organizeazã
materialul, cautã colaboratori, îngrijeºte punerea în paginã, sorteazã, analizeazã, comenteazã, adicã... face totul.
Dã viaþã unei cãrþi  ºi o urmãreºte la intrarea în lume. Iar câteodatã chiar o duce mai departe, în jurul lumii. 

Cei prezenþi la cenaclul românesc din Colorado au avut bucuria sã fie printre primii care au fãcut cunoºtinþã cu
cele douã cãrþi. Este vorba de volumele;

Radu Stanca. Dãltuiri, Ediþie îngrijitã de Anca Sîrghie ºi Marin Diaconu, FNSA Academia Românã, Fundaþia
Naþionalã pentru  ªtiinþã  ºi Artã, Bucureºti, 2012, 330 p.  ºi respectiv Aurel Cioran. Fratele Fiului Risipitor, Ediþie
îngrijitã de Anca Sîrghie  ºi Marin Diaconu, Ed. EIKON, Cluj-Napoca, 2012, 496 p.

Dupã o scurtã prezentare a fiecãrui volum, autoarea a oferit autografe celor interesaþi, atât pe cele douã cãrþi
noi, cât  ºi pe volume anterior publicate.

Periplul american nu s-a încheiat însã pentru domnia sa. Câteva zile mai târziu, a urmat vizita în mijlocul comu-
nitãþii româneºti din New York, vizitã prilejuitã atât de invitaþia de a vorbi în cadrul Cenaclului de Vineri, cât ºi la
Simpozionul Internaþional “Mihai Eminescu”, ambele organizate sub egida Institutului Român de Teologie ºi Spiri-

Surprize literare sibiene
la început de an



tualitate Ortodoxã (The Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality)  ºi a Capelei Sf. Apostoli Petru  ªi Pavel.
De la Denver s-a deplasat în oraºul de pe coasta Atlanticului un adevãrat “ desant “ cultural, alãturi de doamna Anca Sîr-
ghie participând la aceste evenimente  ºi româno-americanii colorãdeni Simona  ºi Rãzvan Sîrghie, însoþiþi de Sebastian
Doreanu.

Astfel, în data de 11 ianuarie, la lãsarea serii, în salonul spaþios din locuinþa preotului poet Theodor Damian s-a desfã-
ºurat o nouã întâlnire a Cenaclului de Vineri, cenaclu ce  ºi-a câºtigat o binemeritatã faimã în rândul iubitorilor de culturã
româneascã din Lumea Nouã. În încãperea înconjuratã de rafturi pline de cãrþi, o adevãratã inspiraþie pentru cei prezenþi,
doamna Anca Sîrghie a fost, din nou, invitatul de onoare. Cuvântul de deschidere  ºi bun venit a fost rostit, aºa cum se
cuvine, de cãtre amfitrion, care i-a prezentat pe musafirii din România  ºi Denver celor de faþã, dupã care a lãudat bogata
activitate pe tãrâm cultural  ºi pedagogic a invitatei din seara respectivã. Al doilea vorbitor a fost criticul  ºi istoricul literar
M.N. Rusu. Un cunoscãtor avizat al literaturii române, cu o contribuþie importantã adusã în peste cincizeci de ani de
activitate, domnia sa a ales sã vorbeascã în faþa celor prezenþi despre volumul Dãltuiri, de Radu Stanca, volum îngrijit de
cãtre Anca Sîrghie  ºi Mircea Diaconu. A exemplificat cu citate din carte “iubirea” sibianului Radu Stanca faþã de litera
scrisã, interesul manifestat de acesta, de-a lungul timpului, faþã de autori  ªi cãrþi mai puþin cunoscuþi/cunoscute, sau chiar
interzise în perioada îngheþului cultural cât  ºi comentariile aºternute pe hârtie, în diferite ocazii, dupã vizionarea unor piese
de teatru pe scena sibianã. A încheiat lãudând munca depusã de cãtre doamna Anca Sîrghie, ce a petrecut timp îndelungat
în cãutarea materialului  ºi s-a aplecat cu acribie în aducerea la luminã a textelor inedite ce alcãtuiesc acest volum.

Despre cartea Aurel Cioran. Fratele Fiului Risipitor a vorbit Sebastian Doreanu. Dupã ce a fãcut o scurtã prezentare
a volumului amintit, compoziþia acestuia, amintind de textele prezentate în prima parte a volumului, încercãri literare ale
fratelui ce a stat în umbra cunoscutului polemist  ºi  ºuetar de la Capºa anilor ‘30, s-a concentrat, aºa cum era  ºi normal,
pe schimbul de scrisori dintre cei doi fraþi: unul, Emil-Luþ, stabilit în Franþa, devenit în timp o celebritate mondialã dar fugind
cu obstinaþie de lumina reflectoarelor  ºi zgomotul vieþii literare franceze, al doilea, Aurel-Relu, rãmas în þarã, ajuns pentru
ºapte ani în temniþele comuniste pentru un ideal îmbrãþiºat în tinereþe ( ºi niciodatã renegat), petrecându-ºi apoi restul vieþii
în oraºul natal de pe malul Cibinului, la umbra unei soþii iubitoare dar  ºi a unui frate celebru pe care simte  ºi  ºtie cã are
datoria sã-l reprezinte în faþa denigratorilor autohtoni. Vorbitorul i-a îndemnat pe cei prezenþi sã citeascã aceastã carte,
acest schimb de scrisori, pentru a descoperi o legãtura, am putea spune banalã, comunã tuturor familiilor, dar care are în
mijlocul ei pe cel mai mare stilist contemporan al limbii franceze, pe scepticul de serviciu al unei lumi în declin, cum s-a
autodefinit Emil Cioran.

A urmat prezentarea despre viaþa  ºi opera lui Radu Stanca. La fel ca  ºi in Denver, conferinþa a fost exemplificatã cu
imagini de arhivã. Interesul celor de faþã s-a reflectat în întrebãrile adresate vorbitorului cât  ºi prin aplauzele binemerite
ce au rãsplãtit, la sfârºit, efortul depus pentru realizarea unei seri româneºti de excepþie.

Printre cei prezenþi la aceastã întâlnire a Cenaclului de Vineri am avut ocazia sã-i vedem pe Grigore Culian, editorul
ziarului New York Magazin, pe poeþii Virgil Ciucã  ºi Vasile Creþu, pe cercetãtorul în istoria  ºi graiul aromânilor sud-
dunãreni, domnul Dima Lascu, pe scriitorul  ºi informaticianul mereu tânãr Tiberiu Horvath, domnul Ion  ªtefan, fost
prizonier politic în România comunistã, pe doctorul poet Paul Doru Mugur alãturi de soþia sa, graþioasa poetã Adina Dabija,
ºi mulþi alþi reprezentanþi ai vieþii culturale româneºti new-yorkeze.

Se poate spune, fãrã nici o îndoialã, cã a fost o seara reuºitã. A doua zi, sub bagheta „magicã” a pãrintelui Theodor
Damian, preºedintele Institutului de Teologie  ºi Spiritualitate Ortodoxã  ºi a domnului inginer Cristian Pascu, preºedintele
Societãþii “Dorul”, s-a organizat, în spaþiosul sediu de pe Third Avenue al Institutului Cultural Roman de la New York, a
XX-a ediþie a Simpozionului Internaþional „Mihai Eminescu”. Dar, despre acest eveniment, vom reveni cu altã ocazie.

Vasile Mic
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Apocastaza
de Dumitru ICHIM, Ontario

Am dedicat fulgurant, în recenta ediþie a revistei
Noua ProVincia Corvina, destinatã Diasporei din State
ºi Canada, doar un fel de ENKOMION înzestratului
compatriot din Canada, colateral cumva cãrþii dsale
Apocastaza, impresionat de suflul “ special” al scrierilor
d-sale pe aceastã temã esenþialã, pe care o consider
totuºi soteriologicã ºi… catarsicã. În mãsura modestiei
cuvenite, neavând legitimitatea domeniului, stricto-
senso,îi mulþumesc, rãspuns la mulþumirile exprimate
de D-sa ºi îl rog sã mã scuze cã i-am ascultat fulminan-
tul recital telefonic, pânã a dispãrut, din pãcate, sem-
nalul. Cer scuze pentru propriile-mi, sincere! aprecieri ºi
cartea sus numitã trimise în pdf. Sper în necesara rãb-
dare a lecturii pe-ndelete, ca sã adaog referinþele solici-
tate de dsa. Iatã, mai jos, un preambul necesar abor-
dãrii, doritã a fi sintonic, cãutarea lui fiind datoratã dom-
nului Dumitru Ichim: „Apocastaza este o speculaþie ori-
genistã, potrivit cãreia, la sfârºitul chipului lumii aces-
teia, toþi oamenii, inclusiv demonii, vor avea parte de
mântuire”. Termenul „apocatastaza” vine din limba
greacã „apocatastasis” ºi înseamnã restabilire in starea
primarã.

Consecinþele acestei doctrine sunt radicale: lipsa
oricãrui proces de sfinþire, dispariþia judecãþii de apoi ºi
mântuirea diavolului. Aceastã învãþãtura a fost condam-
natã de cãtre Sinodul V ecumenic, þinut la Constan-
tinopol în anul 553.” Îndemnat de autor sã fac referinþe
(dupã ce am scris fulgurant ºi politicos-colegial acel
enkomion), mã voi referi, în acest „interior al ninsorii”
care este textul liric al Poetului, la un singur eºantion
neo-psalmic ºi având negreºit harul cuminecãtor-comu-
nicant, iatã rostirea preotului-poet, cu molcomã curgere
pe „registrele” – punte între subconºtient ºi conºtient?),
fuzionabile (dualism!): ale soteriologiei ºi raþiunii carte-
ziene, cumpãnitoare, de învãþãturã; apropos eºantion,
cred ºi ºtiu cã o parte dintr-un întreg unitar, conþine
concentrat Deplinul, întregul sãu nucleonic ºi rezonant
melodios-incantatoriu; este remarcabil cum poetul
departe de patrie, cunoaºte ºi speculeazã semantic
limba natalã: „ªi mie mi-au rodit/ þarinile/ cari ni le/
rãsfaþã buzele zãrii/ cu  ªoapta albastrã a mãrii./  ªi mie
mi-a rodit/ înserarea/ca niciodatã/sãmânþa otrãvii spre
zodie sacrã,/ dar nu am pod/ ªi nici lacrã,/ cã bobul nu-
i bun pentru pântec./Seminþele mele/sunt grãunþe de
floare/pentru alte apriluri de cântec.” (Mi-a rodit
soarele).

Poemul Ichimian este ars - poetica (codex) a între-
gului volum, în aceastã cheie-dublã, de fapt triplã; sã-
mânþa (din Logos, scânteile lui Iov!) – nu redevin funin-
ginea de care apocriful lui Enoh scrie cã ar fi fost pãcat
originar al celor cãzuþi( la muntele Hermon), „apa cu
funingine”, cerneala cu care ei i-au învãþat in illo tem-
pore a scrie; pãcatul fiind zis luciferic,deoarece omul
astfel îºi va modifica memoria, psihicul, n). Poetul Ichim
o numeºte în sensul origenian, „sãmânþa otrãvii spre
zodie sacrã”… Ideea este a decantãrii din sine a Logo-
sului, suferitor în organic, astfel transcendental, auto-
selective (ºi intelectiv, Inteligenþa, Sophia esoterismului
creºtin!, n) – dar ºi Fiul; Rostitorul-neo-apostolic, poetul
iluminat, este un Poetom, el oficiazã prin scrisul sãu
fremãtând de vervã-patos celest, (tahionic!) – dãruit cui
primeºte, un rit al „urcãrii în cuvânt” (cel cãzut, entropic,
decadent, repãgânizat)… Floarea pare a fi o altfel de
Rozã (vezi: Numele trandafirului, al marelui semiotician
Umberto Eco, º.a.) Alchimia a fost strãbunica chimiei…:
„Sãmânþa de floare/ o voi urca în cuvânt./Azi mi-a rodit
soarele  ªi-s mai bogat ca nime’. Sunt florilor/  ªi tatã
ªi fiu de pãmânt”. (idem). (Sensul RODIRII este cel ce
survine din DORIRE (subt. Dãruire!, n): omul este
Sinele Sãu, fiinþa din interregn, cina de tainã poate fi
„Cum trupul Tãu ne va cuprinde pe toþi în aceea ªi bise-
ricã? Doar privirea de copil dã pãpãdiei semuire prin
neînþeleasa pildã (subl. n). despre a doua înflorire -
îmbrãþiºarea sfericã.” (subl.n.).

“Îmbrãþiºarea sfericã”, în opinia mea, face aluzie la
androginul lui Platon, ceea ce este tulburãtor ºi… apo-
castazic. Trupul christic aici semnificã Biserica mireasã,
(feminitatea ancestralã, sau Eva mitocondrialã???,
conform teoriei dublei Seminþe? – altfel spus este ars-
poetica ºi ars-noetica acestui tulburãtor slujitor al limbii
române de pretutindeni. Aº fi foarte curios ce opinie
criticã are despre aceastã carte îndrãzneaþã, marele
critic diaspornic M.N. Rusu, pare-se demult mai familia-
rizat cu cele sfinte. În ce mã priveºte, eu înþeleg ºi pilda
semuirii, dar am depãºit etapa arderii cu pricina. apos-
tolic), mizând pe inspiraþia autentic haricã, revelatorie
implicit cartezian-pascalian, cartea de faþã fiind, aºadar,
obiect cultic, în noua paradigmã a creºtinismului ºi
lucrãrii sale soteriologice, pe meridiane. Tot ce ni se
dãruie prin carte este, sub semnul convibrant al expri-
mãrii într-o limbã românã de impecabilã simþire ºi nerv
semiotic, nota bene, necoruptã în exilul fericitei Ca-
nade. IOV cel din Scripturi (ne) este unul dintre cei mai
obsedante personaje-cheie al Condiþiei Omului faþã cu
Divinitatea:,,Psaltirea apocrifã a dreptului Iov, a pãrin-
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telui Dumitru Ichim este o tulburãtoare, splendidã pledoarie
liricã pentru deschiderea omului spre desãvârºirea, veºnicia
ºi deplinãtatea „chipului ºi asemãnãrii (lui) cu Dumnezeu”.
Preotul poet reuºeºte sub pretextul „apocrific”, o evanghelie
în registru liric postmodern, (prefer transmodernist) –
anume prin ceea ce aº numi „psihedelismul prin logosferã”
- (sau holistic), în manierã (timbru) ludens, esenþializând
semnificaþia, cum ar spune Hugo Friedrich, prin fuziunea
dintre semn ºi semnificaþie religio, alegoria Iovianã, într-o
viziune de fapt neo-existenþialistã, preluând „didactic”
sintagme biblice ca „dezbrãcarea de trup”, prin „putrezirea
rãnilor”, cum spune Ioan Scãrarul ºi prin contemplarea
„Treimii revelate...”, metaforic „îngenunchierea în cuvânt ºi
râvna locuirii în propria iubire... ” Dumitru Ichim ºtie cã, prin
însãºi esenþa sa originarã, poezia este „poiesis” – aºadar
creaþie - Imitatio Dei, ºi mai clar, divinaþie ºi cã ea a fost ºi
continuã a fi în sine gesticulaþie psalmodicã, cu noimã cul-
tualã, prof. Aurel Sasu o considerã, discutabil, deopotrivã „o
tragic inefabilã îngemãnare de vise, cãderi, aripi ºi eter-
nitãþi” (citat). Cum îmi spuse mai anþãrþ (...) cronicarul, mie
aproape mi se „sparie gândul” faþã de cutremurãrile semio-
tice induse de o astfel de carte, însã consider cã în chiar
aceastã facere prin cuvântul inspirat, Ichim îºi asumã
înþelesul superior al parabolei Ioviene, faþã de alþi numeroºi
„apocrifici” ai temei, mai ales un Ioan Alexandru. De aceea,
mã rezum aici, la fulguraþia „scânteilor lui”, (metafora plutirii
în inefabilul Flãcãrii divine, prin poezia ichimianã, elevatã, în
mensura ce ne-o dãruie, cu Har, (etimonul Hãrniciei
româneºti) – preotul – poet Dumitru Ichim. Cum inspirat
scrie ºi Remus V. Giorgioni, Codul Iov, ne saltã în „lumile
paralele”, inefabile, imponderabile, ale pluridimensiunii, însã
prin vãmile triadice, treimice, ale Creºtinismului. Astfel,
cartea se cere ºi poate fi primitã, cuminecant-comunicant,
nu apocrific ºi neo-evanghelic.

Dumitru ICHIM ºi Betleem-ul sãu
hermeneic

Motto ichimian: Ferice de cei care ningem!

- ºi întru memoria preotului Petrescu -

Când mi-am permis câteva referinþe într-o ediþie spe-
cialã” ProVincia Corvina” (realizatã împreunã cu Muguraº
Maria Petrescu, ºi Domnia sa fiicã de preot moldav), la
tulburãtoarea carte-eseu despre Iov ºi semnificaþia sa, a pr.
Dumitru Ichim din Canada, am înþeles cã literatura pentru d-
sa este „aripa geamãnã” a luminii-line eminesciene, admi-
rabila miºcare creºtinã-literarã-culturalã - pe care o conti-
nuã poetul - preot Theodor Damian, (înconjurat de o adevã-
ratã pleiadã de români diasporeni) - nu doar în New York, ci
pretutindeni unde trãiesc români.

Între timp, poetul-preot din binecuvântata-i patrie - adop-
tivã (nemaºterã, ne-vitregã) - Canada, mi-a oferit lectura în
pdf a altor douã, Apocastaza ºi Betleem. Despre prima, ca
sã nu risc propriile-mi prejudecãþi, amân a mã pronunþa, mai
ales neavând „legitimitatea” intra-criticã necesarã. Cu atât
mai mult cu cât, din simplul exerciþiu „replicant” la câteva
epigrame caustice ale d-sale, am iscat oarece oxymoron,
„contaminat” de verva sa umoristicã. De altfel poetul are ºi
în acest registru, epigramistic, semnul rar al înzestrãrii
dublat de o subtilã culturã, nu doar în nobila-i profesiune-
chemare ºi chemare, ci ºi într-ale fabulaþiei, ludicului, aºa
cum îi stã bine românului, mai ales pe contrasensul tragis-
mului uman ce tinde a se globaliza. Abordând „Betleem”-ul,
descoperim o faþetã a scrierilor sale în care gravitatea
rostirii e pe mãsura temei, însã ludismul sus-numit trans-
pare ºi face atractivã probabil nu doar lectura, ci ºi recitarea
într-un cadru magic-al împodobirii bradului, incantatoriu sau
ca un colind laic, de ce nu? ºi arþarului canadian?

În poezia bãcãuanului, oficiindu-se ca un rit arhaic, inco-
cativ, dar ºi laic, cam totul este ceea ce semnificã: cuvin-
tele împodobesc - ca betealã - betleem-ul bradului – pirami-
dal - bisericã: „În noaptea de Crãciun nimeni n-asculte ce
animalele vorbesc! Lãsaþi sã se audã numai corul îngeresc”.

Trimiterea este la crezul precreºtin din mitosul românilor,
sincretizat prin subtext, la mitul animalelor vorbitoare, cele
neînzestrate cu vorbire, dar care într-o relictã de colind laic
din basmele românilor (vezi Lazãr ªãineanu) – sub lumina
de „stâlp de foc”, în „ieslea lumii”, prind grai omenesc.
Aºadar reintrã într-un fel de condiþie arhetipalã a vietãþilor
edenice, dacã nu telepatice. Scopul poetului este de a
transmite copiilor, mai ales, aceastã „vrajã” care de fapt a
fost altoiul religio al crezului creºtin. Tot ce este vietate
comunicã ontic, pe unde supraluminice, cu îngerimea!
„Vremea vremii, eonul sacru, este resituate în atemporal, în
„illo tempore” al eternului Acum: „Aduceþi pe prispã/
colindãtori/ din vremea vremii ce-o rechem,/ când drumu-i
tot mai lung/ spre Betleem/ In noaptea de Crãciun nimeni n-
asculte/ ce animalele vorbesc./ Aceea ªi iesle./ Pruncul,
Maria  ªi Iosif cel Bãtrân. (triada sacrã, n.) Miroase-a aleluie
ªi a fân,/ iar boul suflã/ cãldura din poieni  ªi toatã floarea
runcului/ deasupra Pruncului.”

Texte din cartea
Motoare de cãutare sau cartea ca o vietate, vol. I,

Editura Rafet, 2013

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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Nicio cãrare

Ploi înãsprite anunþã ceva toamnã
Ca ºi-atunci când erai fuga mea de-acasã
Te regãseam cu buza uºor lãsatã, ca un copil
Care-abia-nvaþã plânsul,
Cu atâta nesaþ te purtam prin Indiile mele secrete
Incât lumina verde a porumbilor se micºora,
Luna zgâria, devenea colþuroasã,
Nicio cãrare nu semãna cu cealaltã
ªi totuºi, fiecare urmã ar putea fi a ta …

Poem

…Adormisem undeva, pe sub pãmânt
ªi nu venea nimeni sã mã trezeascã,
Dimpotrivã, toþi cãlcau în vârful picioarelor
Ca-ntr-o suitã solemnã, împãrãteascã …

Nu mã trezea nimeni, dar nici n-aº fi dorit
Auzeam iarba plângând prin behãitul iezilor,
Însângerate micelii strãluceau nemaivãzute
Nimic nu mã mira. Nici mãcar ochiul adormit
În calde respirãri de cornute.

Nu m-ar fi trezit nimeni, chiar dacã aº fi strigat
Cu patimã, cu disperare,
Doar câþiva copaci îmbãtrâneau alãturi
Adormind ca-ntotdeauna, în picioare …

Secunda sãptãmânii viitoare

Trãim întâmplãri durute acut
Fiindcã nu mai au timp sã devinã altfel
Îmbãtrânind …
Poate e mai bine aºa, poate dor
Mai potolit, cât sunt crude, imature,
Supuse tot celor vechi, de demult
Pe care se reazimã, cãci n-au învãþat încã
Sã ne-ngenuncheze doar prin puterea lor …

Nu ºtiu dacã ar trebui sã mã bucur
Cã tot ce se-ntâmplã acum
Nu va avea timp sã se rostogoleascã
Precum bulgãrele de zãpadã când, ameþitor
Devin troian,
Va rãmâne doar sã zgârie impudic
Ziua de azi, clipa de mâine,
Secunda sãptãmânii viitoare …

Istorie sentimentalã

Când însuºi Dumnezeu visa ceva mai frumos
Ca de obicei,
Oamenii mureau fericiþi cã le-au dat
progeniturilor
Nume alese, ºi-o sã le poarte noroc.
Înþelepþii lumii, pânã-ºi rãsuceau o þigarã
Muritorii de rând vorbeau aceeaºi limbã secretã
În care poeþii scriau poezii pentru frumoasa
târgului
Despre care n-a spus nimeni cã-i proastã
Doar în zilele de post.

Despre poeþi

Despre poeþi se spune
Cã aratã ca ºi cum
Ar mânca zilnic la cantina sãracilor
Deghizaþi în cerºetori, când, de fapt,
Lacrimi rotunde, aurite, le alunecã printre degete
Spãrgându-se târziu, sã le ajungã ºi pentru
mâine.
Poate nici nu-ncearcã sã intre
În batalioanele de mercenari fericiþi
Cã nevestele lor, cucernice, þin toate posturile,
Cã nu duc lipsã de nunþi, botezuri, parastase
Sau, cel puþin, aºa se vorbeºte prin târg …
Uneori, seara, o rãcoare sonorã îi separã
De cuvintele sãlbãticite dupã cât ºi-au aºteptat
Acãtuirea.

P o e z i i
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Continuation….

– II –

The distance from our departing point to the train station was not more than two miles, if that
much. It took us forty-five minutes to get there. It seems that the driver of the bus was
moonlighting as a taxi driver at night. You know, those guys who take advantage of the out-of-
townees, and they give them tours of the city to run the meter, for a drive that should have taken
five minutes... 

We finally made it to the station. We got in small groups with the two officers that were in
charge of each group and we walk through the doors of the station. It was interesting. We did
not have to buy a ticket. At that time, anyone who entered the railroad station building with no
intention to travel, had to buy a ticket for a few cents. We were there as passengers... 

The railroad station building was quite old. It was built back in 1888. Although the location was
kept the same, in time the building and the number of tracks was increased. The one standing
even today, was built around 1900. It has ten platforms, if I remember right, and twenty tracks for
trains to come and go. From what I read lately, in spite of the fact that the population in Bucharest
increased constantly over the years, the railroad traffic decreased. I can’t say what is the reason.
Probably more private cars on the roads, better roads, or simply people don’t commute as much
any longer. The traffic surges during the Summer and Winter holidays though.

We headed towards the first track on the other side of the point we entered the building. Most
of the people with wooden pieces of luggage by now were totally drunk. Some were even
fainting, the heat did not help, and after all we spent eight hours in the sun, with the bottles... 

We did not get any food yet. Some of us had brought sandwiches. I did not want any. I did
not drink either, and I was too emotional to care for food. Besides, I had enough layers of fat
on me, to survive a few hours. 

The train was already parked on the track we arrived at. There were no destination signs on
the front panel of the track, nor were any on the train itself. It looked like they did not even exist.
Usually when a train is parked, anyone can see the destination, posted at the end of the
platform. 

Military secret. 
They ordered us down on our cases and wait. Again, I had to stand. Of course every single

uniformed man passing by had to trip over me and ordered me to sit down. I suppose the other
guys, mostly those who were not totally out from the booze got annoyed by those uniformed
men telling me to sit on my case, and started to answer for me: “he has a regular case, he can’t
sit on it”. Of course, I got plenty of dirty looks. I was not supposed to stand in that crowd. 

The parents were already there, and this time was a little more difficult to control the crowds.
There were no more fences, so they could mingle with us, in spite of the desperate officers who
kept telling everyone that it was illegal what they were doing. 

...Soldier boy



I don’t know why, but every one was curious about our destinations. It did not make any difference
in a few hours we would find out and could send them the coordinates in the mail. 

Some parents went to the restaurant and bought food. There was a big restaurant in the building.
The food was usually miserable. Most of the customers where there to drink not to eat. It was one of
the few places in town, where one could buy any amount of beer, one wanted. Most of the places in
town did not let you buy beer, without buying a meal. And the number of bottles of beer was limited to
the number of persons. 

No one should think that Romania had its own prohibition against alcohol. It was like they could
never satisfy the demand for beer. If one wanted hard liqueur, one could have ordered by the bottle.
However they were expensive, and no one wanted it too much. All wanted beer... Just as a trivia, they
had plenty of Romanian made beer, but for some reasons, no one wanted the local brand. Everyone
preferred anything foreign-made. The foreign-made was mostly Czech or East German. 

And because we are at trivia right now, it is worth noticing that in Romania at that time, beer was
sold in half a littler bottles. You could not buy regular eight ounces cans or bottles. Romanian beer was
not too strong, compared with the foreign made one, however was darn strong compared to our
famous Miller from Milwaukee. 

Anyway, we did not board the train until ten at night. I could never understand why they told us to
come at 7:30 in the morning only to board the train at ten at night, waiting in sun, heat in a yard and
on the platform of the rail-road station... 

In general the trains in Romania were not very bad. They were not exceptional, but they were not
bad. Of course the trains in general were not, but the train we got in was terrible. Usually the regular
cars had small compartment with two benches accommodating six people. First class had air line style
seats which were more comfortable. They used a commuter train for us though. The commuter trains
had usually an open car with wooden benches back to back and facing the other sets on both sides
of a middle aisle. The only way to compare them was to the train cars in the Western movies. 

When you have to travel for ten twenty minutes, well maybe half an hour, it does not really matter how
the car looks or feels. But when you are set to go in the unknown for many hours that little detail mattered. 

Anyway, here we are in the train. It was totally dark outside and the temperature must have gone
down. There was condensation on the windows, so we could not see anything outside, except the
lights. At that time, most of the lights were off, because the activity was down for the night. We did not
wait too long before we felt the train moving. 

The train was not moving very fast. I had a window seat so I could wipe out the condensed water
from it and pick outside. It was dark but I could see the city falling behind. I realized about half an hour
or so later that we were heading West. I saw the first interchange we entered. 

In the cars, the light was dim, and most of the travelers, tired and drunk fell asleep, as soon as the
train started cradling them... Being a commuter train, the suspensions were not the best in their class...
The two officers in charge of us where seated one row ahead of me. One of them was a major, maybe
upper forty, the other one, was a sergeant major a few years older than I was. They both had Infantry
colors but that did not mean too much. 

By the time I realized which direction where we were going, the major let us know our final
destination. It was Caransebes, a city in the West side of the country at the border with Transylvania,
where the Carpathians arch south towards Danube. I remembered I drove to that city once or twice in
the car. It was not a very busy road, unless you had business that part of the country. I recognized the
name, however I could not remember anything about it. It was one of those insignificant places that
you cross, but don’t pay too much attention to, unless you were hungry when driving and had to stop
for food. They did not have free ways at that time, and the highways were crossing through the cities
and little villages. It was not a pleasure driving long runs. In the cities there was enough traffic to make
you slow down below the twenty five miles per hour, the regular speed. In the small villages, one had
to pay attention to the animals and birds crossing the highway... 

The major seemed relieved that he could tell us the big secret. He knew that we could not divulge
to anyone. The train would not stop long enough for anyone to get off and to make a phone call to a
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foreign power interesting in buying the information. Besides, that train would not take passengers. It
would unload some groups here and there on the way. Actually we were not the last getting off the
train. When we got off, it kept going North, with a few car loads of recruits. 

However, it was not going too fast. It seemed that we had to wait for the main traffic to pass by.
When we stopped to unload, it was always pulled on the furtherst track of the station, away from the
main traffic. 

Our destination was not too far away, by American standards. Maybe around three hundred fifty
miles. However considering the speed and that we could travel only on special windows around the
main traffic, we did not make it to our destination until seven thirty next morning. 

I did not find anything to talk to any of the guys around me. Probably because they were all under
the influence and sleeping like babies. I wanted to go to the rest room a few times. I tried to avoid the
moment, but in the end I had to go. 

Restroom in Romania are a totally different culture. I never got used to them and I have to admit
that the only benefit of being in the Military was that I learned to use the Romanian restrooms. But
about that later. 

Anyway, the restroom was of course private, it had a stool and it should have been OK, if it were
clean. However, it seems that everyone using it that night was a bad shot at aiming in the right direction
and entering the room was a whole adventure... Years later, when seeing one of the Indiana Jones
movies, I remember how Junior had to step on some slates with letters on them and he had to spell
God’s proper name, otherwise the slate would open and he could have fallen into the abyss... I would
have not fallen into any abyss, but I would have preferred to, instead of stepping on a... well, you know
what I mean... At that time, the restrooms in the train did not have holding tanks. When flushed the
content would have been released on the tracks, at the speed of the train. Actually that is why, flushing
the toilet when the trains did not move was prohibited... I kid you not. When flushing it, a little trap
opened at the bottom and one could see the land moving underneath... 

We sill did not get anything to eat. By the time we got off the train, the sun was up in the skies, the
temperature was still chilly, but the day ahead looked a hot one latter on in the morning. 

We got off the train, and we were directed to a set of trucks parked behind the station. No, they did
not load us in the trucks, they only told us to drop our cases there. We had to walk the distance to the
camp. It was not too far, less than a mile, however it was a bad experience. 

That was a city whose economy depended on the camp and its existence. They had some
industries, however the main attraction was the Military camp. A lot of jobs were created as a
consequence. So, a lot of the citizens in the city, had to come to the station early in the morning to
welcome us... A lot of people enjoyed seeing new faces. The previous lot left a couple of days before,
and the city turned sad. It looked like a set of new slaves coming into town ready for auction... Some
of the onlookers were nice, some other could not stop their salivating for the new blood coming into
town... 

By that time, I started to be hungry. It was eight thirty when we entered the gates.
I did not know it by then, but I we found out soon enough. The breakfast time was gone, and the

lunch was not cooked for us. Usually it is done during the night, and they were not sure if we would
be in time, and how many of us would show up. So, to make a long story short, we only got to eat
dinner... By that time, although I did not really want to eat, my body started to ask for nourishment to
survive. 

At least it was a nice day, we finally reached our destination twenty-four hours later, exhausted, let
alone hungry. Of course, who did not indulge into the booze were feeling much better than the others
who did... 

According to the established tradition, they let us wait on an open field and told us to seat on the
cases that we recovered from the trucks. There were a few hundreds of us already, but it seemed that
not all transports arrived yet. 

To be continued…
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Evenimentul aniversar 50 de ani de la
înfiinþarea secþiei române a Teatrului Naþio-
nal din Târgu-Mureº a fost marcat ºi de apa-
riþia colecþiei Teatru de buzunar, din dorinþa
de a readuce, în prim plan, spectacolul de
azi în dialog cu cel de ieri. O iniþiativã nu
doar lãudabilã, dar ºi binevenitã pentru cei
ce sunt în cãutarea suflului actului teatral
mobilizator. Interesul fiind nu doar de a pãs-
tra publicul actual, dar ºi acela de a stârni
gustul pentru teatru al generaþiei tinere,
crescutã ºi educatã în faþa unui monitor
deformator al realitãþii concrete. O convor-
bire dramaticã între generaþii.

Ne propunem sã facem cunoscute volu-
mele acestei colecþii, în ordine cronologicã,
tematica fiind una generoasã ºi extrem de
utilã înþelegerii artei dramatice. Ne gândim la
critici de artã dramaticã, regizori, scenografi,
actori, studenþi ai Universitãþilor de Arte ºi,
de ce nu, spectatorii care vor sã cunoascã
ce se întâmplã dincolo de scenã.

În volumul de faþã, Regele Lear în viziu-
nea lui Radu Penciulescu. Jurnal de repetiþii,
devenim pe parcursul filelor actori-figuranþi
pe o scenã care se deschide act cu act,
atent îndrumaþi de marele regizor Radu Pen-
ciulescu, “un regizor-pedagog foarte bãtrân”,
cum se considera domnia sa la cea de-a
80-a aniversare. 

Aºadar, în pas cu „pãrintele ºcolii româ-
neºti de regie”, asistãm la una din remarca-
bilele lecþii regizorale pe care ne-o împãr-
tãºeºte fidel Monica Sãvulescu, pe atunci
critic de teatru, care a avut privilegiul de a
asista la repetiþii, devenind astfel martorul
fidel al naºterii spectacolului. Este vorba de
spectacolul Regele Lear, montat pe scena

Teatrului Naþional din Bucureºti în anul
1970, lãsat de Radu Penciulescu în patrimo-
niul istoriei spectacolului dramatic româ-
nesc, alãturi de alte memorabile realizãri
scenice, precum “Dansul sergentului Mus-
grave” la Teatrul Naþional din Târgu-Mureº,
“Woyzzek” la Teatrul Tineretului din Piatra
Neamþ, “Vicarul” la Teatrul “Bulandra” ºi “Doi
pe un balansoar”, “Richard II”, “Tango”,
“Baltagul” la Teatrul Mic pe care l-a înfiinþat
în 1964. 

Intr-un context favorabil de împrejurãri, în
anul 2011, la Festivalul Naþional de Teatru
de la Bucureºti, autoarei i se propune de
cãtre Zeno Fodor, acum naºul acestei cãrþi,
la rându-i cunoscut teatrolog ºi unul dintre
fondatorii (în 1962) a secþiei române a Tea-
trului din Tg. Mureº, sã publice jurnalul des-
pre “acel Rege Lear, montat de Radu Pen-
ciulescu la Naþional” (p. 7). O îndeletnicire
deloc uºor de dus la împlinire, jurnalul fiind
scris în urmã cu 40 de ani. Soarta celor trei
exemplare ale manuscrisului devenise prin-
cipala necunoscutã pentru autoare, plecatã
din þarã la începutul anilor ’80. Regãseºte un
exemplar, dupã investigaþii stârnite de
propunerea publicãrii, într-o ladã cu mai
multe manuscrise lãsate în grija unor rude. 

Volumul este structurat în douã pãrþi: jur-
nalul propriu-zis, o ineditã metodologie regi-
zoralã, scris de autoare ºi o addenda, întoc-
mitã de Zeno Fodor, cuprinzând cronicile
publicate dupã premierã. 

În Jurnal, Monica Sãvulescu Voudouri ur-
mãreºte pas cu pas naºterea spectacolului,
reuºind sã ne redea atât concepþia lui Radu
Penciulescu, de-a dreptul revoluþionarã la
acea datã în peisajul teatral românesc, cu

Shakespeare sub bagheta
lui Radu Penciulescu

(Monica Sãvulescu Voudouri, Un Rege Lear. Jurnal de repetiþii,
Ed. UArtPress, Tg. Mureº, 2012, volum îngrijit de Zeno Fodor)



referire la modul în care trebuie privit, cu ochi
contemporani, un mare text clasic, cât ºi
modalitãþile scenice concrete prin care regizorul
- ajutat de scenografa Florica Mãlureanu ºi
majoritatea actorilor din distribuþie (1) - a reuºit
sã-ºi concretizeze viziunea.

Spectacolul a rupt brutal tradiþia înrãdãcinatã
a montãrilor shakespeareene, s-a îndepãrtat
total atât de viziunea romanticã, cât ºi de cea
naturalistã, iar asta a stârnit, pe de o parte,
entuziasmul celor care redescopereau un
Shakespeare mult mai adevãrat, mai conform
cu gândirea ºi sensibilitatea omului de azi, iar,
pe de altã parte, indignarea celor care consi-
derau demersul lui Radu Penciulescu o blasfe-
mie. Toate aceste puncte de vedere contra-
dictorii se regãsesc în Addenda, care încearcã
sã ne redea tot ce s-a scris atunci despre spec-
tacol. Montarea lui Radu Penciulescu a cunos-
cut, în cele din urmã, un veritabil triumf, atât în
þarã cât ºi în strãinãtate, devenind un reper
definitoriu în evoluþia spectacologiei româneºti.

Cartea de faþã reprezintã nu numai consem-
narea unui moment capital al istoriei teatrului
românesc, ci ºi un extrem de util manual de
regie, cum spunea, la lansarea cãrþii, unul din

foºtii studenþi ai lui Radu Penciulescu, Mihai
Manolescu, azi el însuºi un foarte apreciat das-
cãl de artã regizoralã. 

1. Distribuþia la piesa Regele Lear, în regia lui Radu
Penciulescu: George Constantin (Lear, Regele
Britaniei), Matei Gheorghiu (Regele Franþei), Liviu
Crãciun (Ducele de Burgundia), Rãducu Iþcuº (Ducele
de Cornwall), Constantin Dinulescu (Ducele de
Albany), Costel Constantin (Contele de Kent),
Gheorghe Cozorici (Contele de Gloucester), ªtefan
Velniciuc (Edgar, fiul lui Gloucester), Traian Stãnescu
(Edmund, fiul nelegitim al lui Gloucester), Ovidiu Iuliu
Moldovan (Oswald, intendentul Gonerilei), Constantin
Rauþki (Bufonul), Silvia Popovici (Goneril), Eliza
Plopeanu (Regan), Valeria Seciu (Cordelia), ultimele
trei fiind în piesã fiicele lui Lear. In roluri secundare,
regãsim alþi importanþi actori ai scenei româneºti,
precum: Brandy Barasch, Mircea Cojan, Mircea
Corniºteanu, Liviu Crãciun, Constantin Diplan, Ovidiu
Moldovan, Bogdan Muºatescu, Grigore Nagacevschi,
Mihai Niculescu, Radu Panamarenco, Eva Pãtrãº-
canu, Anatol Spânu ºi alþii.
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1
Era o iarnã tristã ºi-o atmosferã

de teroare. Tata fusese radiat din
baroul avocaþilor ºi lãsat fãrã nici un
venit fiindcã fãcuse politicã liberalã,
mama, din nici un alt motiv decât ca
soþie a lui, nu mai era medicul spi-
talului ci bãtea drumurile la niºte dis-
pensare de pe Canal, unchiul meu
episcopul fusese ucis în mod crimi-
nal, un alt unchi scos din rândurile
armatei, iar câþiva dintre profesorii
mei de la liceu arestaþi sau mutaþi
pe la ºcoli de cartier de unde fuse-
serã la noi avansaþi învãþãtorii. Cei
care luptaserã pentru putere mai
mulþi ani, consolidându-ºi-o în 1948,
îi pedepseau pe adversari rãsplãtin-
du-ºi susþinãtorii cu funcþiile acelora,
aºa cum pe planul literar cãtre care
eram atenþi noi, tinerii cu aspiraþii,
poezia lui Arghezi fusese decretatã
„a putrefacþiei”, A. Toma era fãcut

academician ºi poet naþional, Duiliu
Zamfirescu, Liviu Rebreanu, Ionel
Teodoreanu, Gib Mihãescu, rafina-
mentele teatrale ale lui Camil
Petrescu dispãreau complet, lãsând
ca singur monument abilitatea po-
liticã a lui Sadoveanu, avangardiºtii
ca ºi misticii ºi naþionaliºtii erau
declaraþi indezirabili ca ºi Bacovia,
Blaga sau Ion Barbu, iar revistele
literare cãpãtau titlurile entuzias-
mului proletcultist fiind încredinþate
unora care îºi dovediserã angaja-
mentul ºi admiteau controlul direct
de partid. Acest control era exercitat
de activiºti care învãþaserã sã te
îngheþe cu autoritatea tovãrãºeascã
împreunã cu unii mai sfãtoºi ce se
pretindeau scriitori ai clasei munci-
toare, care ne spuneau nouã po-
veºti din ilegalitate, iar apoi au înce-
put sã le scrie spre a se ficþiona o
activitate subversivã ºi prosovieticã
ce nu existase decât prin agenþi
provocatori trimiºi direct, dar care,
pe urmã, tot circulându-ºi poveºtile
prin propagandã forþatã, a fost pre-
luatã ºi consfinþitã în paginile de
istorie propriu zisã, a cãrei transfor-
mare începuse sub un nume dubios
ce semna Mihail Roler. Acesta
pãrea a fi, la un moment dat, cel mai
important factor ideologic, fiindcã ºi
interpretarea istoriei era un impor-
tant factor determinant de ideologie,
având jaloanele clare ale materia-
lismului istoric, iar istoricii dând
interpretãri convenabile ºi pretându-
se la falsificãri au avut întotdeauna
funcþii importante în cenzura ºi
îndrumarea de partid.

Comandamentelor lui Roler, sau
ale grupului de politruci din umbrã
pe care el îi reprezenta, i se supu-
neau cei impuºi specialiºti pe cate-
gorii de istorie, respectiv, în istoria
literaturii ºi în modul cum epurau din
biblioteci ºi ºcoli vechea literaturã
impunând câteva lucruºoare reuºite

mai mult tematic decât artistic de
cãtre vechea generaþie atrasã ºi
tentatã prin bani ºi prin faptul cã
foiletonistica literarã de partid scria
despre asemenea „opere de tip
nou” mai multe pagini laudative
decât însumau ele în întregime. Iar
noi, cei care debutam, eram mânaþi
direct spre „izvoarele curate ale
literaturii ruse ºi sovietice” din care o
editurã specializatã: „Cartea Rusã”,
publica mai mult de douã traduceri
pe zi, cât era marea producþie a
celebrului „Doubleday internatio-
nal”. Diriguitoarele acestei edituri,
basarabence care gãzduiserã
agenþi bolºevici, prin rolul de þiitoare
fiindu-le recunoscut statutul de
ilegaliste, lucrau ºi direct la CC, cum
se-ntâmpla ºi cu îndrumãtorii revis-
telor. Erau cu toþii niºte aparatcici,
decidenþi importanþi pentru dome-
niul creaþiei literare ºi artistice, atâta
vreme cât noi nu-i vedeam pe cei de
mai sus, care dãdeau „linia”, adicã
indicaþia adulatã cu religiozitate.
Erau niºte cvasi-intelectuali puºi
drept control de partid asupra revis-
telor, editurii (cã era doar una: Edi-
tura de Stat, devenitã apoi EPL),
catedrelor universitare, sindicatelor
din artã sau uniunilor, ei fiind „legã-
tura” de la care liderii obºtilor aleºi
dintre artiºti care-ºi dovediserã cola-
boraþionismul „luau linia” pe care
trebuiau sã o aplice, adicã direcþiile
pe care îþi puteai vedea lucrarea pu-
blicatã ºi se putea câºtiga un ban. 

De aici au fãcut asemãnarea cu
acel concept al „criticii de direcþie”
aplicat în istoria literaturii ºi a artelor
pe cu totul alte criterii estetice; le-a
plãcut formularea ºi s-au autointitu-
lat astfel întãrindu-ºi ºi mai mult
dictatura ideologicã. Pentru cã una
era sã te numeºti activist care se
bãga printre muncitori fãcând-o pe
populistul ºi obligându-i sã strige
lozinci sub supraveghere ºi alta sã

COMPLETARE TRISTÃ LA UN JURNAL DIN 1949

CRITICA DE DIRECŢIE A
LĂMURIRII ŞI DUMIRIRII
În memoria generaþiei de
confraþi mai mari, cea a lui
Mihu Dragomir, Dimitrie
Stelaru, Neculai Tãutu,
George Dan,Tudor
Muºatescu, Geo
Dumitrescu, Radu
Boureanu, Ghiþã Dinu,
Lucian Grigorescu, Ion Vlad,
Spiru Chintilã, Petru
Dumitriu, Gellu Naum,
Laurenþiu Fulga, Saºa Panã,
Radu Tudoran, Alexandru
Balaci, Mati Aslan,Eugen
Schileru, Nicolae Mãrgeanu,
Nicolae Criºan, Nicolae
Jianu, Mircea Marc, de la
care am apucat sã învãþ
ceva din lupta cu poncifele
vremii.



fii critic de direcþie ca marii boieri
academicieni de pe vremuri. Aºa cã ºi-
au luat în serios acest titlu, au început
sã-ºi scrie îndrumãrile ideologice tot cu
acelaºi limbaj de lemn, dar cu titlurile
pompoase ale criticii de direcþie, fã-
când din ele articole de fond ºi de
orientare, analize de specialitate ºi
chiar cursuri. De multe ori ei le dictau
altora, ceva mai citiþi, care le rescriau
mai corect ºi astfel numãrul „criticilor”
se înmulþea necontenit devenind la fel
de mulþi ca ºi creatorii propriu-ziºi,
fiindcã articole de îndrumare, repetând
mereu aceleaºi lozinci, se scriau mai
uºor decât beletristica, fie ea ºi sche-
maticã. Astfel, numãrul de autori de
articole ºi articolaºe înmulþindu-se, se
mãrea ºi obºtea breslelor. Pentru ca ºi
ei, autorii acestora, se osmozau între
timp cu obºtea respectivã, deveneau
membri ai ei, directori de publicaþii, ºefi
de catedre, editori, respectivele institu-
þii ne mai fiind doar îndrumate de par-
tid, ci erau ºi confiscate din exterior, ºi
cu instructorii de partid intraþi în inte-
rior. De unde, aceºtia puteau fi aleºi în
funcþii de conducere; iar, cu ei în
frunte, asociaþiile profesionale deve-
neau direct eºaloane ale producþiei
propagandei de partid în domeniu.
Masei de creatori i se transmitea astfel,
direct, comanda socialã, iar activiºtii de
partid luând frâiele criticii, exercitau
controlul de la faþa locului. Mult aºtep-
tatul foileton al cronicii de specialitate
care fãcea în câteva reviste sãptãmâ-
nale evaluarea creaþiei era, de fapt,
analiza de partid exercitatã în virtutea
acestui control; iar selecþia studenþilor
pe care aparatcicii ajunºi ºefi de cate-
dre ºi-o fãceau pe criteriile lor, ajutân-
du-i tot pe aceste criterii sã debuteze
sau sã avanseze la studii în URSS,
asigura dezvoltarea ºi perpetuarea
sistemului. 

Din acest motiv, generaþia mea s-a
format cu totalã neîncredere, dacã nu
chiar ºi cu teamã în privinþa criticii
literare, acest sentiment dãinuind pânã
când miºcarea brownianã mai presus
de principii a creat, atât de bine înfipte
în realitãþile societãþii socialiste, gãºti
de interese meschine ºi sforãrii tovã-
rãºeºti, de vreme ce „organele” ve-
gheau ºi mari lovituri mafiote tot nu se
puteau da. Atunci, cei care au început
a se înhãita în gãºti, s-au aplecat ºi au
devenit mai îngãduitori cu cei din
„aparatul critic” care le fãceau intere-
sele, cu mai mult sau mai puþinã voie
de la partid, adicã de la tovarãºii care

deveniserã între timp critici de direcþie
intrând în interiorul obºtilor noastre. ªi,
astfel, când s-a înfiinþat Uniunea Scrii-
torilor, cu Sadoveanu, formal, preºe-
dinte, unul dintre cei trei secretari a
fost ales Novikov, rus din Cetatea Albã
sau Odessa, arestat ca student mate-
matician la Iaºi, trecut prin Doftana ºi
ajuns activist, translator la CC a înal-
telor convorbiri în limba rusã pe care o
ºtia mai bine decât româna poticnitã în
care scria. Dar, în condiþiile în care fos-
tul social-democrat Ion Pas era pus
ministru doar de formã, fiind unul dintre
cei docili care acceptaserã absorbþia la
comuniºti, Novicov mai gira ºi funcþia
de secretar general la Ministerul Arte-
lor, condus de fapt de secretarul gene-
ral Nicolae Moraru care, tot aºa, vor-
bea româna cu accentul din copilãria
mahalalei alogene din Tighina; ºi, tot
Novikov, mai fãcea rotiri la conducerea
oficiosului„Flacãra” al Uniunii Sindica-
telor de Artiºti, Scriitori, Ziariºti cu Ion
Vitner, dentist bucureºtean trecut pe la
avangardiºtii cãrora le fãcea plombe ºi
extracþii ºi ajuns activist prin ”Ajutorul
roºu”. E vorba de acelaºi Vitner care a
preluat la litere catedra de unde era
înlãturat George Cãlinescu, drept bunã
lecþie pe care o primea fiindcã le
cântase în strunã ajungând deputat de
partid satelit mic-burghez în primele
Adunãri Naþionale, la alegerile cãrora,
urnele s-au cãrat cu tancuri sovietice. 

2

În contextul respectiv, cum orice
studiu aprofundat este bine venit
neofiþilor, am avut norocul sã studiem
temeinic acel capitol de Istorie a Litera-
turii Universale deloc de neglijat, care
este Literatura Rusã; ºi chiar sã citim
de la generaþia mai nouã de monºtri
sacri ai Premiilor Stalin, primele cãrþi;
nu cele conformiste, pentru care fuse-
serã laureaþi, ci acelea simple, chi-
nuite, mai puþin puse în circulaþie, cu
care se afirmaserã la tinereþe, atunci
când îºi trãgeau seva din acea adevã-
ratã literaturã mai veche sau din
îndrãznelile moderniste ale secolului
care începuse cu aripi spre inovaþie,
nonconformism, avangardism, supra-
realism ºi libertinaj de expresie câtã
vreme ideile revoluþionare mai palpitau
sincer sub apãsarea dictaturii care-l
fãcea pe Maiacovski sã se sinucidã
strigând „nu trageþi, tovarãºi!”... 

În ceea ce priveºte, însã, reflecta-
rea actualitãþii entuziasmului muncito-
resc al creaþiei, îi vedeam cum se în-
cântã, manifestându-ºi fericirea decla-
rativã în faþa criticilor-dirigenþi, pe cei
mai vocali din generaþiile dinaintea
noastrã, precum Mihail Cruceanu care
lua notiþe la învãþãmântul de partid
despre ce fãcuse el personal în condu-
cerea primului Comitet Central comu-
nist, Zaharia Stancu dispus sinucigaº
sã-ºi renege întreaga operã de pânã
atunci numai pentru a fi susþinut de
partid, Barbu Lãzãreanu, Dumitru Cor-
bea, G. Talaz, ªtefan Tita, Artur Maria
Arsene, Alexandru Jar, Gaal Gabor,
prinþul Scarlat Callimachiºi neamþul
Anton Breintenhoffer fructificând servi-
ciile fãcute miºcãrilor de stânga, iar
Demostene Botez, N. Dunãreanu,
Mihail Sevastos, Otilia Cazimir ºi cei
din familie, cele fãcute personal lui
Sadoveanu; apoi, deosebit de activi
Marcel Breslaºu, Cicerone Teodo-
rescu, Geo Bogza, Maria Banuº, Aurel
Baranga, Eusebiu Camilar, Camil Bal-
tazar, Eugen Jebeleanu, Dan Deºliu,
Nina Cassian, Petru Vintilã, Veronica
Porumbacu, Ben. Corlaciu, Ieronim
ªerbu, Sanda Movilã, Lucia Deme-
trius, Tiberiu Vornic etc., dintre care am
cunoscut mai bine un Radu Boureanu
derutat ca o pasãre ce nu ºtie de ce
trilul ei e considerat formalist, un Geo
Dumitrescu fãcând concesii în publicis-
ticã, dar preferând sã se sinucidã ca
poet decât sã punã vreun accent
conformist asupra versului, un Petru
Dumitriu care practica concesiile cu o
boierie prin care sfida ºi aceastã criticã
despre care vorbim, îºi cerea ºi privile-
giile, un Virgil Teodorescu ce trans-
forma suprarealist absurdul în elogii
sau elogiile în absurd, Saºa Panã ºi
Constantin Nisipeanu care mimau
transformarea în criticã socialã a fru-
museþilor pe care generaþia lor le
atinsese prin dicteu automat, Mihu
Dragomir sperând sã se salveze prin
rafinamentul culturii, A.E Baconski, tot
înclinând spre anumite rafinamente
dar compensându-le de-a dreptul cu
gogomãnii poetice ºi, bine înþeles, ma-
lefic animat de teribilul instinct al par-
venirii prin tranºee absconse ºi canale
subterane, Mihai Beniuc cu ºireata
mândrie ruralã cã e superior tuturor
fiindcã ºtie „ºapte limbi ºi ruseºte”.
Aceºtia, plus exemplul de mai înainte
al lui Sadoveanu ºi Cezar Petrescu,
precum ºi al unora mai proºti, care se
arãtau dispuºi la linguºeli, dar nu ºtiau
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s-o facã la nivelul maeºtrilor, plus
ridicolul demodat cu care ieºea din
când în când la rampã setos de aplau-
ze Victor Eftimiu, plus o întreagã ma-
culaturã a „dumiritismului” în care þã-
ranii lãmuriþi de activiºti se dumireau,
sau a „ciocãnarismului” în care munci-
torii împinºi de activiºti fãceau tot ce nu
fãcuse burghezia, sau a eroismului
dintr-o ilegalitate inexistentã, asupra
eroilor cãrora se lãsa apoi tãcerea, do-
vedindu-se agenþi provocatori - broºuri
cu nuvelete sau evocãri scrise de
George Demetru-Pan, ªerban Ne-
delcu, Petre Iosif, Savin Bratu, Ion
Istrati, Maria Rovan, Stefan Mihãi-
leanu, Aurel Mihale, ªtefan Gheorghiu,
erau principalul exemplu de prostituare
pentru noi fiindcã, adolescenþi împãti-
miþi fiind, le citiserãm celor mai impor-
tanþi opera sau debuturile. Ei apuca-
serã sã publice volume mai ca lumea,
chiar ºi cei mai tineri definindu-ºi cât
de cât personalitatea în anii rãzboiului
sau, cât mai fuseserã lupte democra-
tice, dupã. Iar acum fãceau târgul poe-
tului famelic cu ciolanul care se reîm-
pãrþea prin naþionalizare, blindându-ºi
cu lozinci ºi mici gãselniþe poetice care
sã placã politrucilor diriguitori, câte un
pasaj de literaturã autenticã prin care,
deseori riscau sã fie scãrmãnaþi ºi tri-
miºi la reabilitante munci de jos. Îmi
amintesc în acest sens de niºte ºe-
dinþe lungi, întunecate, în care se exor-
cizau asemenea pasaje cu autor cu tot,
dupã care, opera bine pieptãnatã apã-
rând, omul era reabilitat obþinând
vreun premiu de stat clasa a treia.
Clasa întâia ºi a doua era rezervatã
„coniferilor”, cum am mai povestit cã le
spunea Chiºinevski bãtrânilor corifei ai
literaturii noastre pentru care, pactul cu
diavolul însemna pactul chiar cu el; ca
ºi scriitorilor consacraþi din generaþia
maturã. Consacraþi ºi prin operã
literarã ºi prin colaboraþionismul dus pe
faþã, fãrã ruºinea de a omagia, a lin-
guºi, a-ºi stâlci opera cu prostioare
propagandistice ºi a se bate cu pumnul
în piept. Am demonstrat cândva
aceasta numai prin publicarea titlurilor
la modã atunci, de la critic-dramaticele
„Rãzboiul lui Ion Sãracu” ºi „Mitrea
Cocor” care se duseserã forþat sã
elibereze Basarabia, la romantic –
demagogicele – ameninþãtoarele „Oþel
ºi pâine”, „La cea mai înaltã tensi-
une”,„Oameni ºi cãrbuni”, „Goarnele
inimii”,„Þie-þi vorbesc Americã” etc.,
etc... la imnicele „Lumina vine de la
rãsãrit”,„Lui Stalin, Stalin, slavã-i cân-

tãm”, „An viu nouã sute ºaptespre-
zece” etc., etc., etc... 

Dar noi, care atunci deschideam
ochii în literaturã, nu aveam nici o
ºansã dacã nu eram bine blindaþi cu
lozincile vremii, dacã nu fãceam decla-
raþii de ataºament faþã de partidul
clasei muncitoare ºi, mai ales, faþã de
mãreaþa uniune sovieticã. Noii critici
apãruþi ne urmãreau cu atenþie ºi în ce
publicam ºi în ce dãdeam la publicat,
fiind sau de-a dreptul niºte politruci, fie
conºtienþi ei înºiºi de faptul cã nu pupã
sã publice ceva dacã nu analizeazã
literatura conform „liniei partidului”. ªi,
cum linia partidului era îngustã, ne
subþiam ºi noi ca sã facem faþã acestei
îngustimi, poate chiar fãrã sã ne dãm
seama cã o asemenea criticã de direc-
þie ne omogeniza ca-ntr-un malaxor
fãcând din personalitãþile literare în
devenire o masã literarã ca o persona-
litate unicã înãlþând imnuri sau, cel
mult, ascunzându-se într-un realism
critic ºablonard pânã la a nu mai recu-
noaºte nimic bun în toatã omenirea de
pânã la Lenin, ba chiar ºi la acela cu
rezerva de a nu fi lãudat mai mult
decât geniul succesorului sãu.

Critica de direcþie a acelor vechi
cãrturari împãtimiþi estetic de preferin-
þele pentru ceea ce se chemaserã
cândva curentele literare spre care îi
îndemnau pe scriitori, devenea o
criticã de douã direcþii: fie cea îngustã,
a publicãrii unor poncife care mulþu-
meau la partid (sau, mãcar, nu nemul-
þumeau), fie a cenzurii pe care þi-o
impunea tot criticul, abilitat prin funcþii
editoriale. Mai târziu, când aparatul de
represiune s-a perfecþionat cu servicii
specializate de urmãrire a ceea ce, în
general, se cheamã opinia publicã,
incluzând printre factorii ei de cinste
cuvântul tipãrit, s-a ajuns chiar la o
criticã de trei direcþii, a treia ducând
spre drumul înfundat al secretelor
securitãþii pe care oameni specializaþi
în critica literarã o informau cu analize
periodice a ceea ce se mai practicã în
fitilele esopice de pe faþã, sau în unele
încercãri de underground literar. ªi
astfel, la fel cum, sub ochii unor
specialiºti se fãceau cãtre conducerea
de partid raportãrile periodice ale
supravegherii producþiei ºi mediului
tehnico-muncitoresc, birocraticele ra-
portãri analitice a diverselor fenomene
culturale sau din viaþa intelectualã,
cãpãtau girul unei informãri avizate din
punctul de vedere al criticii de specia-
litate.

3

Aºa s-a preluat din literatura bur-
ghezã termenul de „criticã de direcþie”
dându-i-se conþinutul dorit de serviciile
prop-agit ºi nu numai, unde respectivii se
aflau în funcþii sau, dupã caz, deveneau
colaboratori. Iar cea mai mare parte a
generaþiei mele literare a fost conta-
minatã nu numai de totalã neîncredere
într-un asemenea aparat al criticii ºi
cronicãriei ci, chiar ºi de precauþii temã-
toare. Care, uneori, s-au confirmat foarte
târziu; adicã abia când au ieºit la ivealã
din arhivele securitãþii dosarele unor con-
fraþi de ai noºtri din lumea criticii literare.

Sigur, întrucât în toate domeniile au
existat asemenea cazuri, lucrurile nu
mirã. Dar nici nu putem spune cã de-
monetizarea pe care o constatãm as-
tãzi în privinþa genului literar respectiv
nu are ºi asemenea cauze, de vreme
ce, dacã luãm toþi autoraºii de recen-
zioare care ne deveneau colegi, ajun-
gem la concluzia cã, pentru eficienþa
controlului „critic”asupra actului de
creaþie, partidul sau organele sale
represive ar fi vrut chiar sã ne ducem
viaþa „obºteascã” în colhozurile din
Uniuni (a se citi „viaþa supravegheatã”)
în proporþie de unu la unu.

În anii aceia când dãdeam piept cu
viaþa literarã bucureºteanã, pe vârfurile
vizibile ale aisbergului erau cei po-
meniþi mai sus: Moraru, Novicov, Vit-
ner, ªelmaru, Breazu, plus o liotã mai
mãruntã, care reuºiserã sã-i lase-n
planul doi pe niºte poeþi ºi prozatori
care se afirmaserã de stânga, precum
N.D. Cocea, Victor Eftimiu, M.R. Pa-
raschivescu, Cicerone, Jebeleanu,
Stancu, Camilar, Bogza, Deºliu, Ba-
ranga, Maria Banuº, Saºa Panã, Virgil
Teodorescu etc. Sã devinã preferaþi ei
ºi împinºi pe posturi cheie deoarece
aceºtialalþi, cãrora talentul le dãdea
personalitate, erau mai greu de þinut în
mânã. Aºa cã aceºti activiºti au devenit
ºi lideri decidenþi în obºtile noastre
având de obicei putere mai mare decât
niºte scriitori consacraþi ºi ca operã ºi
ca poziþie politicã. De aici, nu a mai
fost nevoie decât de un pas ca sã do-
reascã sã ºi scrie. La început au deve-
nit coautori, adicã scriitorii adevãraþi,
cãrora ei le tot fãceau observaþii poli-
tice pe text, disperaþi sã-ºi tot refacã
literatura, îi luau pe ei coautori ca sã-ºi
vadã opera apãrutã (adicã, exasperat
de observaþii ºi indicaþii politice, maes-
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trul respectiv ceda ca la tocmealã: „taie
tu, adaugã tu, dracului, ce modificãri
vrei ºi facem jumate-jumate!”). Aºa a
apãrut „Nepoþii gornistului” de Cezar
Petrescu ºi Mihai Novicov, „Pentru
fericirea poporului” de Aurel Baranga ºi
Nicolae Moraru, numai Camil Petrescu
rezistând pe când încercau sã-i lami-
neze ºi forjeze textul la „Bãlcescu”
politizându-i-l mai mult decât fãcuse el,
fapt pentru care, într-o mare consfã-
tuire a fost demascat pentru greutãþile
pe care le face îndrumãrii de partid.
Aceea a fost, însã, o primã etapã,
dupã care mulþi din eºalonul pomenit
au început sã se vrea autori totali
publicându-ºi propriile lor cãrþi. Nãrav
care s-a perpetuat la activiºti, conti-
nuând cât a þinut regimul: Vedeai cum
apãrea câte unul la partid care pãrea
mai descuiat, dãdea indicaþii mai uºor
fezabile, îºi crea, poate, chiar ºi cercul
lui de acoliþi, iar, deodatã, te trezeai cu
el autor, venind cu o carte de te durea
capul, pe care þi-o dãdea sã i-o ºi
publici, sã i-o ºi lauzi!... 

Atunci au început ºi verificãrile de
partid în care-ºi plãteau poliþe mai
vechi chiar ei între ei, activiºtii. Nu ne
dãdeam noi seama de anvergura
lucrãturilor pe dinãuntru, nici nu eram
în poziþia de a tânji dupã funcþii de
vreme ce de-abia debutaserãm, aºa cã
stãteam pe tuºã ºi priveam cutremu-
rele ale cãror valuri (te ridicã, te
coboarã) nu ajungeau la noi ci, cel mult
la generaþia dinaintea noastrã: Geo
Dumitrescu, Petru Dumitriu, Dimitrie
Stelaru, Ben Corlaciu, Vladimir Colin,
Nina Cassian, Mihu Dragomir, Neculai
Tãutu, A.E. Baconski, Alexandru
Balaci, Horia Liman, Vlaicu-Bârna,
Mihnea Gheorghiu, Dan Deºliu, Victor
Tulbure, Mihai Cosma, Lucian Valea
sau cenacliºtii sindicaliºti Cristian
Sîrbu, Gheorghiu-Pogoneºti, I.G. Bol-
dici, Haralamb Zincã, Nicolae Nasta,
Mihai Gavril, Francisc Munteanu, Liviu
Bratoloveanu, ori studenþii Cezar Drã-
goi, Letiþia Papu, Paul Cornea, Vicu
Mândra, Gica Iuteº, Ion Barna, Marcel
Gafton, Theodor Mãnescu, dubioºi,
plagiatori ºi escroci ca Jean-Paltin
Jipa, Octav Mãgureanu, A. Jurea,
Smeureanu, Roda, Ion Nicola, fiind
clãtinaþii dintre care se alegeau unii
perdanþi ºi unii câºtigãtori; unii cu inter-
dicþii, alþii cu funcþii. Semnãturi deve-
nind consacrate precum Streinu,
Cioculescu, Adrian Maniu, Dan Botta,
Virgil Gheorghiu, Radu Tudoran,
Neagu Rãdulescu, Ion Marin Iovescu,

Vasile Voiculescu, D. Ciurezu, Iulian
Vesper, Mircea Streinu, Constant
Tonegaru, Pavel Chihaia, Ion Frunzetti,
Tudor ªoimaru, Ion Luca, Mihail
Drumeº, Octav Dessila intraserã într-
un total con de umbrã, dacã nu mai
rãu. Gândiriºtii ºi naþionaliºtii erau în
închisoare; cei rãmaºi în strãinãtate
erau condamnaþi în contumacie; Agâr-
biceanu, Gala Galaction, Emil Isac,
Mihail Sorbul, Al. Cazaban rãmâneau
ca semnãturi necesare de articole, dar
cu opera literarã sub obrocul care
acoperea la modul grav, de interzicere
ºi cenzurã, valorile interbelice ºi o
parte din cele clasice, în vreme ce
avansau producþiile lui Stancu, Bres-
laºu, Beniuc, Bãnuþã, Davidoglu, Ion
Pas, Petre Iosif, A.G. Vaida, Carol
Ardeleanu, Zoltan Franyo, Margul-
Sperber, Mihail ªerban, Victor Toryno-
pol, Nagy Istvan, George Lesnea,
Istvan Astaloº, Dumitru Ignea, George
Sidorovici, Alexandru Jebeleanu,
Eugen Frunzã, Ioanichie Olteanu, prin
pile la tovarãºi mai mari, dintre cei care
câºtigau teren prin izolarea Anei
Pauker. Atunci li s-au gãsit unora în
dosar„pete albe”, care nu erau a bine
cum ar sugera culoarea, fiindcã însem-
nau perioade incerte în activitate, ca o
hartã necunoscutã care dã motiv de
dubii ºi suspiciune ºi am vãzut pe o
perioadã de câþiva ani salturi mortale
de genul intrãrii într-o retragere totalã a
lui Vitner cãtre practica universitarã
unde, cu toate cã a continuat sã
publice unele studii, a rãmas cantonat
doar la capitolul de apreciere criticã a
proletcultismului; de genul fugii lui
Novikov sã-ºi dea doctoratul în litera-
turã la Iaºi, a cãderii de pisicã a lui
Moraru, pãstrând în gheare direcþia
„Vieþii româneºti” ca o muncã de jos pe
care o primea fiind suspendat din
partid pentru o verificare mai profundã
dar, de fapt, consemnându-ºi prin asta
calitatea de critic de direcþie cu care se
flata, harul fiindu-i doar la direcþie, nu ºi
la actul critic. Ca ºi Novikov care, dupã
doctorat ºi-a zis cã e istoric, nu critic
literar. Tot aºa cum, în cazul sãu fericit
de scriitor adevãrat, nu fãcãturã de
recenzenþi ca ceilalþi, Zaharia Stancu,
suspendat, a fãcut jocul de a pleca de
la preºedinþia Uniunii Scriitorilor, dar s-
a pãstrat la Teatrul Naþional director, ne
fãcând parte din organizaþia de acolo
ºi, pânã sã se observe lucrul acesta, a
reuºit toate temenelele ca sã ajungã sã
fie iertat. În acest context tulbure,
lucrurile trebuind sã se birocratizeze, a

rãmas la CC cu problemele literare,
mai mãrunþi, precaut, conºtient de
funcþia sa nedecizionalã, Paul Geor-
gescu, recenzent ºi el, dar dintr-o
generaþie mai cititã ºi cu facultatea
aproape fãcutã, fapt pentru care în
scurt timp a devenit ºi preparator,
lector, etc. Îl cunoºteam oarecum, tatãl
sãu fiind medic provincial la Þãndãrei,
cum era mama la Medgidia, iar un
unchi al sãu avocat din Hârºova
fãcând politicã împreunã cu tata. Actul
lui critic începuse a teroriza la un
moment dat, având ºi girul micii funcþii
de partid prin care era pus tocmai ca
sã-i informeze pe„tovarãºi” de ce se
petrecea în literaturã. Trebuia cultivat,
fiindcã orice rând al lui tipãrit despre
tine putea deveni ºi text de raport
informativ în urma cãruia, nu era de
joacã: mai scriai sau nu mai scriai,
aparatul lui critic cãpãtând antene prin
J. Popper, Fl. Tornea, Barbu-Câmpina
ºi Valentin Silvestru la „Flacãra”, Horia
Bratu, Silvian Iosifescu, Vera Cãlin,
Emil Suter la „Viaþa Româneascã”,
Ov.S. Crohmãlniceanu, Simion Alte-
rescu, N. Tertulian, F.I. Bociortºi Eugen
Luca la „Contemporanul”, Traian ªel-
maru, Sergiu Fãrcãºan, Ileana Vran-
cea ºi Victor Bârlãdeanu la „Scânteia”,
N. Bãlãnescu, Andrei Strihan,Vicu
Mândra ºi Savin Bratu la „Scânteia
tineretului”, H. Deleanu ºi D. Hâncu la
„Veac nou”, Andrei Bãleanu la „Tânãrul
leninist”, Mihai Gafiþa la ce mai rãmã-
sese din„Universul”, N. Barbu ºi Iancu
Aronescu la „Iaºul literar”, ziariºti ideo-
logici, adicã politruci direcþi la „Munca”,
„România liberã”, „Lupta de clasã”.
Pânã la urmã, s-a speriat ºi el de întor-
sãtura pe care o luau lucrurile ºi,
dovedindu-se scârbit de un asemenea
act critic, ºi-a descoperit preocupãri de
prozator ºi s-a dedicat ficþiunii, ne mai
voind sã audã de genul infamant pe
care-l practicase învãþându-i ºi pe alþii
un asemenea cinism. Pentru cã,
ºchiopãtând cu defect la un picior, el
reedita pe coridoarele redacþiilor unde
publica ºi ale Comitetului Central unde
purta informaþiile ºi prelua deciziile în
ceea ce ne privea, imaginea poliþis-
mului de curte din istoriile franþuzeºti;
ceva între intrigile lui Talleyrand ºi
mãsurile represive ale lui Fouche. 

4
Aºa se configura structura de dicta-

turã marxist-stalinistã asupra conºtiin-
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þelor artistice în primele sale forme
birocratice: Cu critici de specialitate ca
funcþionari nu prea înalþi, dar destul de
stãpâni pe domeniul pe care li se dele-
gau funcþiile celor mai mari ºi mai
nepricepuþi, spre a fi niºte mici dictatori
care te puteau ºi înãlþa ºi coborî, poliþia
de palat bolºevic veghind la puritatea
ideologicã a literaturii ori altor arte.
Pentru cã, veghetori ideologici erau
mai mulþi ºi, apoi, au devenit tot mai
mulþi, exercitând asupra noastrã actul
critic din diverse direcþii. Erau cei din
conducerile ºi secþiile de specialitate
ale marilor cotidiane care, deseori nici
mãcar nu semnau cu numele lor, ci
exista un pseudonim (La „Scânteia”
într-o vreme: M. Costea) care nu ierta
niciodatã,exercitând tãieri în carne vie
prin texte la care contribuiau mai mulþi
politruci ºi critici literari care, astfel,
controlându-ne pe noi, se controlau ºi
unul pe altul ºi nici nu se compromi-
teau afiºând sub semnãturã personalã
tãioase ºi schematice concluzii ideolo-
gice. Tot aºa, din critici (mai mult sau
mai puþin) literari, universitari pe
puncte de pe la catedre, dar ºi repre-
zentanþi ai oamenilor muncii, adicã
veleitari cenacliºti de pe la sindicate,
se fãceau, sub conducerea unui poli-
truc cu funcþie (ºef sau adjunct de ºef
de secþie la CC) „brigãzi de partid” care
analizau rezultatele editoriale, ale unor
reviste sau ale unor sectoare, venind
cu „mãsuri” – adicã sancþiuni, schim-
bãri din funcþie, trimiteri la munca de
jos sau la cursuri de ideologizare. Con-
comitent, aparatele editurilor sau revis-
telor aveau tot mai mulþi redactori-
îndrumãtori, tânjitori ºi ei dupã o leafã
ºi bine þinuþi în frâu prin asta, adicã
atrãgându-li-se mereu atenþia cã ei
sunt rãspunzãtori ºi-ºi pericliteazã
leafa dacã apar nemulþumiri „mai sus”.
Deoarece, cu toate cã existau tot felul
de eºaloane de avizare ºi control: res-
ponsabilul de numãr sau ºeful de sec-
þie, capul limpede, conducerea redac-
þionalã numitã cu caracter strict politic,
apoi diverse instituþii exterioare pe la
care treceau manuscrisele sau corec-
turile de paginã: Referatul extern, fãcut
de câte un critic aflat pe o listã apro-
batã sau, pentru reviste, lectura servi-
ciului specializat sub conducerea unui
secretar al Uniunii Scriitorilor, lectura
aceloraºi pagini de cãtre un instructor
al CC, de obicei tot critic dar, cum am
spus, cu funcþie plãtitã-n aparat ºi,
pentru problemele mai complicate, de
la câte un ºef de sector pânã la cabine-

tul scretarului CC cu problemele res-
pective. Pentru ca abia apoi sã meargã
ºi la cenzura oficialã, din aparatul de
stat, care punea stampila bunului de
tipar. Dar nici dupã ce lucrarea apãrea
în volum sau în paginã de ziar, con-
troalele nu se terminau pentru cã, tot
unor critici ºi ideologi de încredere
aflaþi pe listele aprobate, li se dãdea sã
facã „referate post apariþie” în urma
cãrora, nu rareori, tirajul era retras,
confiscat sau chiar dat la topit, iar
mãsurile reparatorii îi priveau pe cei
gãsiþi vinovaþi dintre aceste multe
aprobãri ce însoþeau lucrarea literarã
pânã la lectura cititorului. Nume mari
de universitari, poate chiar academi-
cieni, ºefi de institute de cercetare sau
de comisii decizionale, plasaþi într-un
mediu obscur al înãlþimilor de funcþii
ideologice, aºa cum fuseserã, Roler,
Novikov ºi Moraru mai înainte, circulau
ca o teamã cã, dacã te puricã acela nu
se putea sã nu-þi gãseascã vreo hibã
ideologicã, Nume care astãzi nu mai
spun nimic, precum Marcel Breazu,
Nicolae Bellu, ªtefan Voicu, Ionescu-
Gulian, Ion Popescu-Puþuri, Ilie Murgu-
lescu, ºeful cenzurii, un fel de Sorin
Toma care semna Ardeleanu, Ofelia
Manole, M. Bãlãnescu, Valter Roman,
nevestele Elisabeta (Vasile) Luca,
Melita (Gheorghe) Apostol, Liuba
(Iosif) Chiºinevski, acesta însuºi ºi
urmaºii lui: Miron Constantinescu,
Leonte Rãutu, apoi ºefii ºi adjuncþii de
la „Scânteia”, „România liberã”, Radio-
televiziune, „ªtefan Gheorghiu”, flan-
caþi de lectorii ºi redactorii specializaþi
ai secþiilor lor de criticã (deci tot un fel
de critici) condimentau acest malaxor
cu priceperea ºi„îndrumãrile” lor. Cu
timpul, dezvoltându-se publicaþiile din
provincie, au început ºi unele comitete
judeþene sã aibã asemenea „comisii de
specialitate”,cu câte un aparatcic pro-
movat dintre critici sau esteticieni de
partid, (mai rafinat, ca Ghiºe la Cluj,
mai conformiºti precum cei veniþi la Iaºi
cu studii Moscovite sau grafomani
direct invidioºi ºi puºi pe carierã lite-
rarã, cum s-au perindat câþiva pe la
Comitetul municipal Bucureºti, luând
exemplul celor cu funcþii importante în
C.C. care ne îndrumau arãtându-se la
început grijulii cu noi, apoi începeau
sã-ºi impunã propriile lor cãrþi cu litera-
turã, de obicei modestã ºi veleitarã,
dar mult lãudatã de critica slugarnicã).
Iar securitatea ºi-a precizat ºi ea mai
bine controlul fie specializându-ºi ofi-
þerii, fie dând grade unor specialiºti

bine verificaþi, fie iertându-i de hibele
proprii pe unii care fãceau asemenea
servicii dezinteresate sau chiar remu-
nerate. 

Ceea ce s-a fãcut public din dosarul
lui Mircea Iorgulescu demonstreazã
cum se împletea analiza criticã cu
supravegherea poliþieneascã; ºi cum,
din cel menit ca, prin analiza-i rafinatã,
sã facã exerciþii de admiraþie pe margi-
nea operei tale, criticul devine jandar-
mul care te supravegheazã, sau turnã-
torul care te spioneazã iar, când e
cazul de execuþie, a fost învãþat sã fie
ºi cãlãu. Dar prin asta intrãm într-o altã
epocã, mai recentã ºi mai diversificatã,
despre care am mai scris în„Exerciþiul
politic de la Uniunea Scriitorilor” ºi pe
care o voi comenta altfel, fiindcã nu mã
simt la fel de detaºat pentru o obser-
vaþie obiectivã, cum o poþi avea în
legãturã cu generaþii anterioare þie. Cu
exemplele de mai sus, însã, cred cã e
limpede motivul pentru care ºi sintag-
ma enunþiativã ºi conþinutul în materie
de criticã literarã au pentru generaþia
mea efectul de a ne face sã spunem
„aoleu!”, oricât am vrea sã ne gândim
la colegi de ai noºtri. Ca pe vremuri
când, anunþând mãrirea salariilor,
Ceauºescu nu putea produce decât
aceeaºi reacþie: Aoleu!

5
Dintr-un asemenea reflex, pesem-

ne, unul ca mine, savurându-mi liber-
tãþile câºtigate în 1989, nu mi-am pus
imediat problema dacã e revoluþie sau
nu e revoluþie, la fel cum nu mi-am pus
niciodatã problema sã caut vreo func-
þie bugetarã sau vreun profit de la stat,
de vreme ce asemenea libertãþi îmi
asigurau tot ce-mi era mai drag: Plã-
cerea de iniþiativã ºi de realizare a ei
prin mine însumi, prin ideile ºi energiile
pe care pot sã le dezvolt, prin acþiunile
pe care le puteam întreprinde din capul
meu, mãcar în partea asta mai scurtã a
vieþii sã mã bucur de ceea ce fac eu ºi
nu de ceea ce obþin de la alþii vânzân-
du-mi pe un salariu tot ce aveam mai
personal, adicã ideile ºi iniþiativa pe
care mi le probasem. Aºa eram cons-
truit ºi, pesemne, pe acest motiv rezis-
tam. Am cãutat întotdeauna posturile
în care produceam ceva, inovam,
restructuram. În radio ºi televiziune am
produs mereu formate ºi emisiuni noi,
am înfiinþat posturi ºi emiþãtoare noi ºi
am organizat redacþii întregi. Organi-
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zând începuturile ei, la Editura „Emi-
nescu” am inventat colecþii noi, van-
dabile, care aduceau fonduri pentru a
publica poezie ºi debuturi la care se
pierde. În cinematografie dãdeam so-
luþii tehnice prin care grãbeam produc-
þia sau ieftineam costurile ºi am moder-
nizat structura înfiinþând casele de
filme, la ”Contemporanul” am ridicat
tirajul de la 5.000 la 40.000 de exem-
plare. Pentru asta, uneori mi se dãdea
o leafã mai mare, ajungând pânã la
funcþii de adjunct dar, din ce produ-
ceam, mi-o justificam cu vârf ºi-ndesat
ºi pe-a mea ºi pe a ºefilor mei cu ori-
ginã sãnãtoasã ºi drepturi politice
integrale, care n-aveau nevoie sã fie
productivi, putându-ºi exercita doar
puterea de paznici ai regimului. Conº-
tient de toate acestea, dupã 1989 nu
am mai vrut sã fiu lefegiu, nu m-a preo-
cupat nici o funcþie aºa zis oficialã, ci
m-a atras iniþiativa particularã, cu
ºansa ei de a-mi rãmâne pe merit ceea
ce produceam. Am intrat în lumea uni-
versitarã ca profesor asociat numai
pentru a impune în þarã un curs de filo-
sofie personalistã, sau la universitãþi
din strãinãtate cursuri despre persona-
lismul românesc. Iar când a fost sã
candidez la Parlament, o fãceam dupã
o largã experienþã de iniþiative extinse
ºi cãtre alþii, ºi numai spre a impune
altora modul personalist de a elabora
legi personaliste cum se întâmplã în
marile democraþii care cinstesc per-
soana umanã ºi dreptul ei la afirmare
continuã, restul constituind doar mij-
loace prin care se realizeazã aceasta.
Dar ºi atunci, am candidat indepen-
dent, ca un investitor privat. Pentru cã
m-am împrumutat ºi am cumpãrat o
tipografie care sã fie a mea, care sã
tipãreascã acolo, în curtea mea, ceea
ce eu scriam în camera de alãturi sau
primeam de la colaboratorii cu care
descoperisem afinitãþi elective. Pentru
mine, umilul care toatã viaþa umblasem
cu manuscrisele ºi corecturile de tipar
în mânã de la o aprobare la alta, de la
ºtãbuleþ la ºtãbuleþ, pe drumul greu ºi
întortocheat de a obþine toate acele
avize critice care constituiau greaua
permisiune de a tipãri, faptul de a-mi
ridica ochii de pe foaia proaspãt scrisã
ºi a-l striga pe geam pe tipograf sã vinã
s-o ia ºi s-o bage direct în tipãriturã în
aºa fel încât, când voi avea-o gata pe
a doua, asta sã ºi înceapã sã se difu-
zeze, era supremul vis pe care mi-l ve-
deam realizat ºi nu-mi mai trebuia
nimic. Absolut nimic, decât, cel mult,

ºpriþul de searã cu care sã-mi cinstesc
echipa, atunci când o ºi plãtesc din
propriu-mi buzunar, o vãd ºi satisfã-
cutã de aceleaºi libertãþi de care mã
bucur ºi eu. Nu-mi mai trebuia nimic;
libertatea de acþiune era marele entu-
ziasm uman de care, în sfârºit, mã
puteam bucura ºi eu ºtergând cu bure-
tele anii critici care mã þinuserã în situa-
þia criticã a cãtuºelor criticii de partid,
care nu mai avea cu libertãþile actului de
criticã artisticã nimic comun în afara
unor formule de exprimare sau de tipã-
rire; în rest, îndeplinindu-ºi misiunea
bine declaratã de „armã ideologicã”. 

Am recapitulat, de fapt, aceastã
stare a beletristului român faþã de cei
meniþi a da mãsura esteticã a perfor-
manþelor sale, pentru a reajunge la
amãnuntul cã, publicându-se cu duiu-
mul traduceri din limba rusã, am fãcut
cunoºtinþã temeinicã aprofundând lite-
ratura acesteia. Se publica în neºtire,
ca ºi cum cineva avea interes sã
demonstreze cã panrusismul era chiar
mai important decât toate criteriile
orânduirii comuniste; aºa cã se ajun-
sese la situaþia paradoxalã în care,
condamnându-ne trecutul nostru, eram
fãcuþi sã iubim trecutul lor, ca ºi cum
acela nu fusese la fel de feudal sau de
burghez. Prin politica „internaþiona-
listã” privind trecutul, aprecierile isto-
rice nu erau egale; eram obligaþi la atri-
bute de dezicere faþã de istoria noastrã
ºi la exerciþii de admiraþie pentru a lor.
Se interzicea jumãtate din opera lui
Eminescu, toatã opera lui Rebreanu,
Blaga sau Ion Barbu, dar Lermontov ºi
Cehov ºi Maiakovski apãreau în ediþii
complete; se respingea atmosfera mo-
ºiereascã din romanele lui Duiliu
Zamfirescu sau Ionel Teodoreanu, dar
aceleaºi ediþii complete tipãreau un
mare tiraj Turghenief; era acuzatã de
debusolare ºi pesimism lirica noastrã,
dar Esenin circula cu totala sa neaten-
þie la realitãþile sovietice; Tolstoi apãrea
masiv cu toatã trena de studii despre
el; pânã ºi despre Dostoievski se
recunoºtea a fi un gigant, chiar dacã la
început se publica mai cu þârâita ºi cu
mari studii care sã-i explice „limitele
religioase”. În plus, istoria lor cu slujbe
fanatice ºi mari soboruri pravoslavnice
era consideratã tradiþie, în vreme ce
despre biserica noastrã în istoria nea-
mului nu puteai scãpa o vorbã!... Ele-
mente evidente de slugãrnicie dusã
pânã la absurd, cu tot ce era bun în
limba ocupantului ºi rãu într-a noastrã,
dar compensate, cum spuneam, de

obligarea generaþiei mele la a apro-
funda o literaturã. Care ne-a creat
exerciþiul în aceastã direcþie în aºa fel
încât, mai târziu, când s-a dat drumul
la literaturi europene ºi americane, am
nãpãdit cu pricepere asupra lor ºi am
ºtiut cum sã le aprofundãm. Fapt pen-
tru care putem recunoaºte ºi în acest
caz cã orice rãu e spre bine!... 

Dar marele, enormul avantaj al
acestei dictatoriale bãgãri pe gât, a fost
cã impunea o anumitã stachetã lite-
rarã: Aceastã mare producþie indus-
trialã de traduceri a condus la o perfec-
þionare a genului ºi la o ridicare a nive-
lului pretenþiilor estetice faþã de el. De
unde, în biblioteca pãrinþilor mei din
perioada interbelicã, devorasem cu
împãtimire ºi fãrã obiecþiuni traduceri
proaste, cele de acum, furnizând ºi
venituri de subzistenþã unor scriitori
adevãraþi, care se descurcau mai greu
sã-ºi gãseascã propriile subiecte pro-
letcultiste, întruneau toate cerinþele
limbii literare privind o transpunere
mãiestritã, cãpãtând uneori chiar scân-
tei de talent în sine. Din acele traduceri
ale apariþiilor interbelice, prin care
venisem prima datã în contact cu lite-
ratura strãinã, eu înþelesesem doar
conþinutul unor viziuni scriitoriceºti
geniale, care transced neîndemânãrii
stilistice. Pentru cã puþine dintre ele
aveau ºi o amprentã de limbã scriitori-
ceascã profesionistã, cel mult literatura
francezã gãsind la noi condeie de
scriitori cu acurateþe lingvisticã. Restul,
mergea mai mult, ca ºi astãzi, pe latura
comerþului editorial, cu un George B.
Rareº sau Jul. Giurgea care, poate cã
ºtiau limba celor pe care-i traduceau,
dar nu mânuiau nici pe departe subtili-
tãþile alei noastre. Ei bine, acea indus-
trie a traducerilor, indiferent în ce scop
fusese ea înfiinþatã, a creat o ºcoalã ºi
un stil de lucru, poate costisitor, pentru
cã exista ºi traducerea brutã a unui
cunoscãtor de limbã, ºi stilizarea lite-
rarã fãcutã de un condei consacrat
care la rându-i cunoºtea originalul, ºi
lectura de control a redactorului de
carte care era el însuºi un cunoscãtor
în literatura respectivã. Prin acest
exerciþiu, stilul de muncã la traduceri a
fost atât de bine pus la punct încât nu
numai cã la unele dintre ele simþeam
parfumul cu care le înnobila Arghezi
sau Cezar Petrescu, acestora revenin-
du-le (conform ierarhiei bine stabilite în
socialism chiar ºi în materie de ciubu-
cãrealã) marii autori; dar aveam exem-
plul talentului bogat ºi mustos al priete-
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nului meu Victor Tulbure, cãruia i se
dãdeau doar ciurucuri de mici scriitori
contemporani, iar el îi fãcea mari
fiindcã limba traducerii devenea mai
expresivã decât originalul. Mi-a plãcut
odatã o asemenea poezie în traduce-
rea lui Victor, cã mi-a rãmas în memo-
rie ºtiind-o pe dinafarã. Iar când am
fost la un chef cu niºte confraþi sovie-
tici, le-am recitat-o spre supãrarea lor
care-l ºtiau pe autor ºi nu s-au sfiit sã
mã ia peste picior: „De unde l-aþi scos
voi important pe ãsta?! – ne-au
întrebat cu specifica generozitate cole-
gialã – La noi nu face douã parale!”... 

Ãsta era exemplul marii literaturi pe
care trebuia sã-l urmãm: Se traducea
tot; chiar ºi prostiile lor, ca sã facem ºi
noi prostii asemãnãtoare, numai ºi
numai ca sã se impunã ºi la noi îndru-
mãrile perseverente pe care, în nu-
mele lui Stalin, le dãdea Jdanov, sta-
bilind norme precise de scriere, tipare
optimiste ºi triumfaliste din care sã nu
se iasã, personaje specifice cu trãsã-
turile de caracter trase la ºapirograf ºi,
aºa cum am spus, chiar ºi lucrãrile
nechemaþilor ºi netalentaþilor având un
anume stil impus. Ei între ei puteau sã-
ºi râdã unul de altul; noi însã n-aveam
voie; ba îi mai ºi traduceam conferin-
du-le ceva din talentul nostru. În poe-
zie, acesta era lucru evident; aveam de
multã vreme exemplu de mod cum se
poate traduce cu totul diferit, încã
înainte de rãzboi apãrând douã tradu-
ceri din Esenin, una a lui Zaharia
Stancu, alta a lui George Lesnea,
ambii admirându-l pe nonconformistul
rus ºi ambii declarându-ºi admiraþia
prin traduceri cât mai apropiate de sim-
þirea lor poeticã liberã ºi diversificatã.
Ceea ce a condus la douã culegeri
poetice cu totul diferite: ºi ca verb ºi ca
muzicalitate. Dar nici în prozã lucrurile
nu stãteau mai prejos. Luãm douã
exemple, a douã romane penibile, care
au fãcut epocã, critica literarã de servi-
ciu sovieticã tot pompând în ele merite
exemplificatoare pentru genul de
literaturã dorit de tovarãºul Stalin, iar
criticile satelite, din þãrile satelite, con-
tinuând ecoul despre omul nou, dorit
de comunism, pe care îl prefigureazã
literatura „prin sarcinile care îi revin”. 

6
Da, asta se dorea sã fim: un eºalon

complex, care primeºte de la partid
sarcini, cu îndeplinirea controlatã prin

eºalonul specializat al criticii. Sarcina
principalã era creionarea omului aces-
tuia nou. Care, pe mãsurã ce se strã-
duia mai mult, devenea absolut o
fantoºã, descrisã cu atribute livreºti,
ºablonarde ºi nefireºti în stilul unui
reportaj triumfalist cu eroi ai muncii
socialiste ºi continuând genul de lite-
raturã inflamatorie scrisã de corespon-
denþi de front despre eroii din rãzboaie,
supraoameni care dau exemplu de
forþã ºi simþire cât poate duce înflãcã-
rarea scribentului înarmat cu misiunea
nobilã de a face apologia unui rãzboi.
Ãºtia o-ntorseserã ºi fãceau apologia
luptei în timp de pace. Este vorba de
doi dintre ultimii laureaþi ai premiilor
Stalin: Simeon Babaevski ºi Vasili
Ajaev, unul mai nechemat decât altul ºi
unul mai publicat ºi mai premiat decât
altul, cuplul lor în timp marcând decre-
pitudinea totalã a discursului îndârjit de
îndoctrinare a cititorului tot mai prost ºi
tot mai dezinformat, prin aspiraþii tot
mai proaste ºi mai ºablonarde; precum
ºi drumul pe care cohorta de lãudãtori
din critica literarã a vremii ar fi împins
întreaga literaturã dacã nu venea acel
„Dezgheþ” marcat astfel tot prin litera-
turã ºi datoritã literaturii: O scurtã
perioadã poststalinistã în care ºi-au
tras ultimele rãsuflãri maeºtrii sufocaþi
ai vechii generaþii Simonov ºi Ehrem-
burg, de la titlul cãruia s-a denumit
epoca dezgheþului ºi au putut apãrea
Voznesenski, Evtuºenko, Ahmadulina,
Axionov, Bokov, cu o poezie mai bãr-
bãteascã, Tendreakov ne mai lãudând
nimic în „Hârtoapele”, tulburãtorul
accent asiatic al lui Cinghiz Aimatov,
Siberia adevãratã ºi nu a marilor ºan-
tiere, inspirând grupul de la Baikal, un
oarecare teatru duios ca al lui Arbuzov,
postumele lui Bulgakov ºi înfiorãtoarea
stare de gulag cu care Soljeniþin a
spart graniþele eliberându-se el, dar ºi
îngheþându-le mai abitir pentru alþii prin
neiertarea giratã de chipul fãrã zâmbet
al lui Brejnev, dar readucând valurile
de frig siberian încã dinainte, de la
condamnarea cazului Pasternak. 

A fost o perioadã scurtã, dupã care
a continuat destinul lor, cu îndrumãtorii
lor ºi critica lor de direcþie de care nu
am cum sã mã ocup eu, ci rãmâne sã
vadã cititorul din cele ce se pot citi. De
cei doi, însã, folosiþi ºi la noi îndelungã
vreme drept pildã de critica literarã
care urma celei a lui Vitner cu „Pasiu-
nea lui Pavel Corceaghin” elogiind
demagogia neartisticã din „Aºa s-a
cãlit oþelul”, pot spune cã-i vedem

drept un cuplu, fiindcã aºa ne erau daþi
drept exemplu de succes literar, unul
scriind romanul despre sentimentele
combinelor, semãnãtorilor ºi secerã-
torilor mecanice pe întinsurile stepei,
iar altul romanul cu trãiri de buldozere,
aparate de sudurã la ger, macarale
trasportatoare ºi inginerii de montaj în
industrializarea gheþurilor siberiene. ªi
se mai constituiau în cuplu exemplar
prin încasãri cu care au dus-o bine
pânã la adânci bãtrâneþe, în urma tira-
jelor uriaºe pe care li le-a impus ace-
eaºi criticã de direcþie, transformatã-n
indicaþii de CAER literar, cãtre toate
þãrile satelite, pentru care se proiectau
literaturi satelite. În rest, erau cu totul
deosebiþi: Babaevski - un moºnegel
rural, îngâmfat de succesul prostesc
pe care-l avusese, exact cum putea fi
un provincial grobian dintr-o þarã ocu-
pantã care, cu înalte distincþii pe
sacoul de stofã rigidã, trainicã, croitã
demodat, era plimbat drept exemplu
prin cafenelele rafinate, cu scriitori
subtili, ale unei þãri ocupate, cum era a
noastrã. Ajaev – un inginer cu miºcãri
largi de ºef de ºantier, care pune la
punct mitocanii ºi þine un jurnal din
care, la o eventualitate îºi poate scoate
ºi rapoartele tehnice, jurnal pe care-l
iau ziariºtii ºi îl fac mai spectaculos din
punctul de vedere al eroismului muncii,
aºa cum fac azi paparazzii din punctul
de vedere al poziþiilor sexy. Amândoi
bãieþi buni, fiindcã ºtiau sã bea cu noi.
Nu duceau la ureche, dar nici n-o
þineau în palavre de cafenea ci, pentru
a fi principiali, presãrau petrecerea cu
toasturi; ba, chiar subliniau ritos perfi-
diile deprinse la învãþãmântul seral
PCUS: „Cheful cu pãlãvrãgeli înseam-
nã beþie; un chef civilizat (culturnâi)
este când bei ºi þii discursuri ºi cânþi
cântece patriotice. Cât beau ei, la
gabaritul lor alcoolic ºi cât beam noi,
asta era o altã problemã. Ritualul res-
pectat ca o yoga a beþivilor, dãdea
libertãþi nelimitate. În materie de litera-
turã, însã, nu prea aveam ce discuta
cu ei. Pe urmã am aflat: Cãrþile le erau
fãcute în majoritate în redacþie. Se
discutau în acel conclav al criticii de
direcþie diferite ipostaze în care puteau
apãrea personajele alegându-se cele
mai potrivite staturii lor de eroi, apoi
schema acceptatã se dãdea autorului
care adãsta asupra ei cât îl þineau
curelele, dar nici nu se chinuia prea
mult cu amãnuntele. Fiindcã, reajuns
în redacþie, manuscrisul îºi relua circui-
tul pe la toþi cei care-ºi dãdeau cu pre-
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supusul, tãiau, adãugau sau corectau
câte ceva, aºa cã, pânã la urmã, forma
acceptabilã tot o cãpãta. Era cam ca la
întrecerea nituitorilor de pe ºantierele
navale, despre care, la debutul meu eu
am scris o nuvelã deosebit de roman-
þioasã ºi de proletcultistã, împletind
chiar ºi o poveste de dragoste cu ac-
cente principiale: Era adevãrat cã,
întrecându-i pe toþi, nituitorul erou
depãºea norma cu patru sute la sutã;
dar, în spatele lui, nenormaþi, câþiva
ucenici la douã forje încingeau niturile
pânã la incandescenþã, alþii le luau cu
cleºti mari bãgându-le-n gãuri, încât el,
eroul muncii care se vedea în prim
plan, le turtea dintr-un singur ciocan...
Celebrele lor romane care i-au fãcut
bogaþi pe tot restul vieþii sunt„Cavalerul
stelei de aur” ºi „Departe de Moscova”,
pe care critica noastrã de direcþie le
cita când voia sã ne dea exemple
demne de urmat. Dar exemplul îl urma
în primul rând ea, devenind tot mai
dupã chipul ºi asemãnarea eºaloa-
nelor de activiºti dedicaþi spiritului critic
din literaturã ºi artã pe care ºi le cons-
truise Andrei Jdanov, ideologul infailibil
cãruia, dupã moartea prematurã,ca a
multor alþi colaboratori sufocaþi din dra-
goste, Stalin i-a fãcut veºnicã evocare
dând ºcolii superioare de partid nu-
mele sãu. Astfel, dupã marea sãpu-
nealã criticã din rechizitoriul de forma-
lism care s-a fãcut revistelor„Zvezda”
ºi „Leningrad”, dar a zguduit toate
revistele ºi toatã lumea literarã,am
avut ocazia sã petrec cu un important
critic sovietic, Lev Ozerov, redactor-sef
la „Literaturnaia Gazeta” al cãrei direc-
tor era Constantin Simonov. Am impre-
sia cã Ozerov fusese trimis într-o cãlã-
torie la noi tocmai ca sã se liniºteascã
dupã teribilele critici relatate de toatã
presa ideologicã ºi comentate pânã-n
cele mai mãrunte rubrici de teorie
literarã. Venise în liniºtea Casei de
creaþie de la Sinaia ºi legumea cumpã-
tat la votcã povestindu-ne prin ce furci
caudine trecuse. Înþelegeam cã fusese
groaznic pentru el, ºi de asta le-a fost
milã confraþilor pe care-i mai avea în
conducere, trimiþându-l aici sã se liniº-
teascã prezentând filme sovietice îm-
preunã cu celebra Ladânina. Cunos-
cându-l, însã, bine din scris pe Simo-
nov, eu am fãcut impoliteþea ºi l-am
întrebat despre reacþiile aceluia faþã de
actul de dictaturã ideologicã. „Nu-i
pasã! – mi-a rãspuns omul bându-ºi
necazul – Ce, pe ei îi trag la rãspun-
dere, sau pe noi?!... Noi, criticii, dragul

meu, suntem cei care plãtim ponoa-
sele dacã se întâmplã ceva!... Noi sun-
tem eºalonul ideologic. De la noi se
cere sã facem literatura cum vor ºefii.
Ni se atrage mereu atenþia cã, în
literaturã, noi avem puterea adevãratã
ºi cã numai pe noi se conteazã cu ade-
vãrat. Ceilalþi, or fi ei bãieþi talentaþi,
dar, în fond, sunt niºte visãtori cu mof-
turi. Poþi pune bazã pe ei? Nu. Noi sun-
tem baza lucidã; noi suntem partidul în
literaturã; deci, normalnâi: Noi rãspun-
dem ºi primul cap care cade e al nos-
tru!”... Atunci am înþeles mai bine cele
pe care le-am descris cã începeau sã
se petreacã ºi la noi. Exemplul mãreþei
uniuni sovietice triumfa. Nu conta cã,
între excepþionale opere de debut cum
fuseserã „Pe Donul liniºtit” sau „Înfrân-
gere”, era o diferenþã ca de la cer la
pãmânt cu „Ei au luptat pentru patrie”
sau „Tânãra Gardã”, scrise de aceiaºi
autori dupã ce fuseserã þinuþi douãzeci
de ani în saramura unei critici pe cât de
agresive pe atât de auto descalificate.

La fel ºi în întreaga artã. Printre
analizele dure care se fãceau întru la-
minarea creaþiei artistice la dimen-
siunile ºi cotele dorite de Stalin sau,
mãcar, bãnuite de cei din jur cã el le-ar
fi dorit, a fost ºi una aplicatã tendinþelor
moderne din artele plastice, din care a
rezultat studiul unui estetician din
Leningrad – Boris Kedrov, intitulat
„Decadenþa artei burgheze”. Nu era un
op critico-analitic cine ºtie ce. Era mai
mult o invectivã desfãºuratã pe câteva
zeci de pagini ºi cãrþulia, nu prea mare,
tradusã imediat ºi la noi ºi pusã în vân-
zare în tiraje substanþiale, se epuiza
rapid. Tot mai rapid, pe mãsurã ce se
tipãrea. Motivul: Textul „analitic” era
însoþit spre ilustrare de reproducerile
celor mai înjurate dintre operele avan-
gardei europene, adicã cele care
puteau ilustra cel mai bine decadenþa.
ªi, astfel, acolo, gãseam pentru prima
datã de la cãrþile ºi albumele epurate
din biblioteci, reproduceri dupã toate
lucrãrile fascinante de genul „Perma-
nenþei memoriei” pe care mi-o amin-
tesc fiindcã vedeam pentru prima datã
teribila imaginaþie a transformãrii unor
obiecte rigide în unduieli anatomice ºi,
mai ales, excelentissima tehnicã pictu-
ralã prin care se configura o exprimare
artisticã de originalitatea aceleia. Dar
multe altele, toatã pleiada de la Picasso
la Salvador Dali, la filiformele lui Moore,
la tehnicismul american ºi mistica
abstracþionismului rus practicatã de cei
care aleseserã libertatea occidentalã.

Prin faptul cã eram obligaþi sã ne
aliniem cât mai repede oricãrui demers
ideologic venit în acea vreme de la
Moscova, paradoxul succesului aces-
tei cãrþulii în România era teribil de
grãitor, chiar dacã criticul autor sau
criticii oficiali din spatele autorului se
bucurau cã înjurãturile lor pline de lecþii
de realism socialist au succes. Pentru
cã realismul socialist nu era un succes
al lucrãrilor care se ciunteau ºi se
depreciau prin el; dar succes al exer-
citãrii forþate a unei critici de direcþie,
era! 

7
Se mai întâmplau ºi din astea dar,

cum am spus mai înainte, printr-o
asemenea nãvalã de traduceri (al cãrei
stil, nu cantitate, s-a pierdut astãzi prin
reinstaurarea comercialului care, sim-
plificând cât poate sau urmãrind doar
vandabilitatea, poate cãdea în subcul-
tural), am ajuns la acele superbe opere
de început ale unor scriitori sovietici
declaraþi a fi la modã prin susþinerea
de partid a altor opere. Prin asta
puteam studia exact modul în care ei
decãzuserã spre conformism, tocmai
pentru cã partidul, prin criticii de ser-
viciu, le susþinea conformismul ºi nu
neapãrat opera. ªi multã vreme nu-i
înþelegeam, nu acceptam abandonul
nici la ªolohov, nici la Leonov, nici la
Fadeeev, nici la Fedin; îi catalogam în
categoria micilor talente care izbuc-
nesc odatã iar apoi dezamãgesc. Pânã
când mi-am dat seama cã nu era vorba
de aºa ceva, fiindcã nu se-ntâmpla cu
unul sau cu altul. Ci cu o întreagã ge-
neraþie, dacã nu chiar douã, într-o þarã
mare, cu o limbã de mare circulaþie ºi
cu public devorator de literaturã, des-
chis cãtre sute ºi chiar mii de scriitori.

Asta era drama, pe care n-am
putut-o înþelege ca lumea decât dupã
ce, prin propria experienþã a generaþiei
mele, pe propria-mi piele ºi în propriul
meu dezavantaj, mi-am dat seama
cum arãta cu adevãrat structura acþiu-
nii de criticã-control-supraveghere ºi
limitare esteticã la factorul impus prin
instrumentare ideologicã sau chiar
poliþieneascã. Cel care, preluat ºi la
noi, ne-a marcat definitiv relaþiile cu
critica literarã. Pentru cã se desfãºura
compromiþând total actul în sine al cri-
ticii literare ºi artistice, aºa cum evo-
luase el de la Boileau, Sainte-Beuve,
Hippolyte Taine, Brunettiere pânã,
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geograficeºte, la Cernâºevski ºi Do-
broliubov; de la De Sanctis la Bene-
detto Croce, la Brandes, la Bachelard,
la Alberes, Robert Escarpit, Albert
Beguin ºi Barthes cu nouvelle critique,
sau la noi, în perioada de înflorire a
libertãþilor de creaþie, de la Maiorescu
la Cãlinescu. ªi, compromiþând actul
critic ce condusese cândva pânã la
superba artã a literaturilor comparate
ºi a aparatelor critice cu care se
puteau studia acestea, l-a fãcut sã
decadã în servilism ideologic sau chiar
poliþienesc. Iar, pe lângã o asemenea
calamitate, compromiþând o literaturã
întreagã prin atacurile consecvente la
care o supunea. 

Am înþeles pe pielea mea ºi a cafe-
nelei literare bucureºtene care, oricât
de spiritual-palavragie ar fi fost, se
simþea din ce în ce mai atacatã de
acest joc. Dar am înþeles ºi drama lor,
a acelor suflete slave mult mai contor-
sionate, mai haotice ºi mai incapabile
de miticism, care au tãcut gemând
doar pe dinãuntrul fiinþei lor sub o ase-
menea cizmã mult mai rãzboinicã la ei,
mult mai distructivã cu înþelegerea
omului de cãtre om, cu mult mai multã
Siberie-n suflet ºi-n temeri. Atât de
multã, încât nu s-au putut consola
îndeajuns cu bogãþia Premiilor Stalin
care li s-au dat ºi, pânã la urmã, tot la
pistolul de sinucigaº al lui Maiakovski
au apelat, ca Fadeev; sau la autoizo-
larea în sila faþã de cele literare, ca
ªolohov; ca sã nu mai vorbim de Pas-
ternak sau Bulgakov!

Pânã atunci, din ce citisem, îi cata-
logam cum îmi venise mie la înde-
mânã: Urmaºi ai diverselor miºcãri
avangardiste sau pre avangardiste de
la începutul secolului, care sperau cã
revoluþia din octombrie, pe care o nu-
meau mare ºi socialistã, va înþelege ºi
spiritul lor revoluþionar în materie de
simbolism, cubism, erotism, exotism,
imaginism, futurism, serapionism, ak-
meism, poputcikism, constructivism ºi
chiar realism, dar nu socialist, ci oktia-
brism, cerând o revoluþie continuã cum
nu mai convenea celor ajunºi la putere.
Sau martori sensibili ai entuziasmelor
ºi atrocitãþilor deveniþi redutabili croni-
cari ai haosului post revoluþiei cu între-
gul rãzboi civil, dar amuþind când n-au
mai gãsit aceleaºi resurse în apãsarea
cu care se instala birocraþia sovieticã;
sau alþii, dispuºi sã mintã ºi sã tot
caute în jegul spiritual al acesteia chi-
pul omului nou; sau provincialii, regio-
naliºtii demodat-pitoreºti, consolaþi cu

înalte titluri ale republicilor în limbile
cãrora scriau; sau generaþia de dupã
dezgheþ, care corespunde oarecum
generaþiei mele... Dar acum nu-mi mai
permiteam o asemenea catalogare
superficialã, punându-mi întrebarea
dramaticã despre ce s-o fi petrecut în
sufletul fiecãruia, fie el entuziast sau
proletcultist; rafinat în exerciþiile de
început ale literaturii adevãrate sau
mãcar cunoscãtor de literaturã spe-
rând sã depãºeascã faza „de serviciu”
cãreia îi plãtea tributul; sau tineri încre-
zãtori, cu aripile frânte de malaxorul
acesta în care critica nou inventatã
omogeniza totul într-un cenuºiu peni-
bil. Mã întrebam ce s-o fi petrecut în
sufletele lor, dându-mi seama ce se
petrecea în sufletele noastre. ªi deve-
neam mult mai circumspect citindu-le
aºa zisele studii de criticã literarã care
aveau cel mult efectul despre care am
vorbit la cartea lui Boris Kedrov; fiindcã
la o þarã atât de mare þinutã cât mai
strâns într-o mãnuºã de fier, diversi-
tatea criticii literare se topea într-o
formulã de ucaz pe puncte obligatorii,
care nu fãceau analizã literarã ci
trasau literaturii sarcini obligatorii. 

8
Aºadar, nu mi-am mai permis sã-i

bãnuiesc de pactizare sau asimilare
într-o masã mai mare, omogenizatã
prin critica de partid, pe cei care, în pri-
mele douã decenii ale secolului se
consideraserã a face parte din „ismele”
ce cãutau modalitãþile noi ale expresiei
artistice. Feodor Sologub, Leonid
Andreev, Bagriþki, Bezâmenski, Blok,
Furmanov, Hlebnikov, chiar Maiakovski
ºi Kaverin se asociau în mintea mea cu
întrebãrile sau regretele, sau rãbuf-
nirile, sau mãcar nevoia de a medita la
opera consecventã pe care ºi-o reali-
zaserã confraþii ideilor lor din tinereþe
ajunºi în occidentul care nu le controla
arta. Un Balmont sau un Bunin, plecaþi
definitiv, ultimul ajuns la premiul Nobel;
Gorki, preºedinte al întregului conclav
de scriitori sovietici autoexilat în Sicilia
pânã scapã de Lenin iar apoi, revenit,
are Stalin nevoie sã scape de el ºi-l
otrãveºte încet; Alexei Tolstoi, Ehrem-
burg, Þvetaeva, întorºi din emigraþie
cãtre intimitatea patriei, ºi mulþi alþi
artiºti originali, fiecare cu drama sa
originalã, cãpãtau cu totul alte forme
de înþelegere sau comparaþie, prin
faptul cã patria începea sã însemne

mai mult decât regimul statal, exact
cum, mai târziu au confirmat Pasternak
cerºindu-ºi rãmânerea ºi Soljeniþin
clamându-ºi inadaptabilitatea la exil.
Fedin, ªolohov, Leonov, Kuprin, Paus-
tovski, Fadeev, cu toate aparenþele
unor prezenþe editoriale consecvent
triumfãtoare, nu pot sã nu punã între-
bãri demonstrând ezitãri ºi retrageri
grave, prin care le tot descreºte opera.
Chiar eºaloanele mari, ale celor care
aveau vocaþie descriind eroisme rãz-
boinice de înaltã împãtimire în conti-
nuarea revoluþiei ºi a rãzboiului civil, ca
ºi în cel de al doilea rãzboi mondial,
precum Viºnevski cu „Tragedia opti-
mistã”, Vsevolod Ivanov cu „Trenul
blindat”, Furmanov cu „Ceapaev”,
Isaac Babel cu „Armata de cavalerie”,
Novikov-Priboi cu „Þushima”, Ser-
gheev-Þenski cu „Stada Sevastopol”,
Korneiciuc cu „Sfârºitul escadrei” ºi
„Platon Crecet”, Kaverin cu „Doi cãpi-
tani”, Oleg Gonciar cu „Praga de aur”,
Fadeev cu declinul de la bijuteria care
e „Infrângere” ca metaforã a rãzboiului
civil ºi foiletonistica tezistã din „Tânãra
Gardã”, romanul partizanatului anti-
fascist. Asemenea Vasili Grossman
„Pentru o cauzã dreaptã”, Margarita
Aligher cu „Zoia”, A. Gaidar „Coman-
dantul Timur”, V. Kataev „Pentru
puterea Sovietelor” ºi, cu operã stabilã,
Constantin Simonov cronicar memo-
rabil al aceluiaºi rãzboi. Tot pe aici
poeþi ca Antokolski, Tihonov, Isakovski,
Surkov, Dolmatovski, cu versuri mobili-
zatoare sau duioase puse pe muzicã.
Margareta ªaghinian face legãtura
între aceastã categorie de eroism
armat ºi celelalte exagerãri proletcul-
tiste, cu triumfalismul ºi mãreþia cons-
trucþiei socialiste. Pentru cã ea a scris
ºi despre revoluþia din octombrie ºi o
trilogie despre „Familia Ulianov” ºi
„Hidrocentrala”, ilegalistele cu nume
româneºti de la „Cartea rusã”, care erau
ºi activiste la propagandã, dându-ne-o
de la început drept exemplu de „scriitor
al comenzii sociale” care urma cu:
Feodor Gladkov „Cimentul”, Boris
Pilniak „Volga se varsã-n Caspica” ºi
Boris Gorbatov „Donbass” (tot hidro-
centrale), V. Kocetov „Secretarul raio-
nal”, Alex. Serafimovici „Torentul de
fier”, Iuri Libedinski„Naºterea unui
erou”, N. Pogodin „Orologiul Kremli-
nului”, Bill-Beloþerkovski „Viaþa sovie-
ticã”, Galina Nikolaeva „Bãtãlie în
marº”, Boris Polevoi „Noi, oamenii so-
vietici”, Vera Panova „Tovarãºi de
drum”, cu isonul þinut de poeþi ca Gri-
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baciov „Primãvara în colhozul Po-
beda”, Tvardovski „Din zare-n Zare”,
Vera Inber „Calea apelor”, Scipaciov
„Cântec despre Moskova”. 

La toþi aceºtia, adaug lista acelor
„neizvestnîi”,a necunoscuþilor cu nume
sonore puse pe tapetul premiilor ºi a
criticii de serviciu, fiindcã reprezentau
bizarele culturi adunate în mãreaþa uni-
une, spunându-ni-se cã ºi de la ei
avem de învãþat, doar ajunseserã în
raiul comunist înaintea noastrã: Caza-
cul Muhtar Auezov, letonul Villis Latis,
armeanul Derenic Demirgian, avarul
Rasul Gamzatov, uzbecul Hamza
Nijozi, azerul Mirza Ibrahimov, turkme-
nul Berdi Kerbabaev, bielorusul Ianka
Kupala, kabardinul Ali ªogenþukov,
ucraineanul Pavlo Ticina, tadjicul Mirza
Tursun Zade, tãtarul Musa Djalil ºi, cu
celebritate desãvârºitã, „akânul” Djam-
bul Djabaev. 

Dacã o mai punem aici pe Ahma-
tova care în 1912 are o liricã intimã,
apoi oficial apare ca poeta pãcii ºi a
glorificãrii patriei dar cine ºtie ce
nemulþumiri o fac sã se refugieze în
traduceri, dacã amintim intensitatea
poeticã ºi încrederea avangardistã cu
care s-a propulsat mãiestria lui Paster-
nak, pânã la modul cum ºi-a devoalat
drama în „Jivago”, dacã amintim cã
Bulgakov fãcea parte dintre cei cãrora
le-am citat unele titluri mai sus scriind
„Garda albã” ºi niºte piese de teatru,
pentru ca sã se sacrifice în marea
satisfacþie de a scrie „Maestrul ºi Mar-
gareta” ca pe o carte sortitã sã nu ºi-o
vadã el trecutã prin furcile confraþilor
critici, atunci ajungem la hazul jalnic
din marea enciclopedie sovieticã (ºi nu
al lor, care era bun) în legãturã cu Ilf ºi
Petrov: Întrucât litera „I” a apãrut în anii
’50, textele fiind redactate înainte de
moartea lui Stalin, iar litera „P” în anii
’60, la „Ilf ºi Petrov” cuplul umoristic e
expediat în câteva rânduri cu grave
rezerve critice, la „Petrov ºi Ilf”, însã,
au parte de un articol ca lumea, consa-
crându-i drept „mari autori sovietici”. 

Deci, valabilã mai ales pentru triste-
þea celorlalþi, e constatarea cã norocul
lor a fost sã scrie în cuplu ºi cã au avut
nume cu iniþiale diferite; solitarii nu s-
au bucurat de o asemenea iertare!...
Din acest motiv, cu toate cã în ultima
listã am selecþionat câte un titlu semni-
ficativ pentru ce înseamnã decãderea
literaturii prin dictatura actului critic de
partid, subordonat nu atât ideologiei -
care e mai relativã ºi, poate, chiar mai
permisivã, ci direct actului grosier pro-

pagandistic ce impune minciuna lau-
dativã, glorificarea neruºinatã ºi trium-
falismul nesimþit, manicheismul lipsit
de nuanþe a condamnãrii sau sancti-
ficãrii, în ultimã instanþã minciuna sinu-
cigaºã pentru profesionistul cãruia îi
alungã cititorii – nu îndrãznesc nici sã-
mi parã rãu cã i-am citit ºi i-am studiat
pe aceºti autori ºi nici sã-i judec pentru
ce-am citit; pentru cã nu ºtiu ce a fost
în sufletul lor, cum s-au simþit: vânduþi,
sau cumpãraþi, sau duºi de la spate de
plutonul critic de execuþie.

ªtiu numai un lucru: Cã acesta a
existat sub cea mai abjectã formã a
unei dictaturi sufleteºti: A unor suflete
murdare asupra unor suflete care ar fi
putut ajunge creatoare de bucurii
artistice, ca niºte copii buni ºi recunos-
cãtori ai lumii acesteia spre care se
simþeau atraºi sã arunce petalele
delicate ale propriei lor înfloriri. ªi cu
care, bãgaþi în malaxorul drãcesc al
minciunii continue prin propagandã ºi

al propagandei continue prin minciuni,
au vrut sã facã din cuvântul tipãrit al
literaturii o masã cenuºie ºi urât miro-
sitoare, omogenizatã cu cea prin care
dictatura tipãrea, cu toatã convingerea
cã e bine sã minþi ºi cã omul pe care îl
conduci trebuie minþit, propriile ei cifre
mincinos-triumfaliste despre producþie
ºi nivel de trai.

Scriu asta ºi pentru a mã face înþe-
les de unii nostalgici, atâta vreme cât,
prin vârstã, mai am cititori în diverse
categorii de oameni. Pentru cã, oricât
de rãu ne-ar fi astãzi, mãcar trebuie sã
ne dãm seama cã îi putem înjura liber
pe cei care ne mint. ªi sã se gân-
deascã la faptul cã, unuia ca mine,
Dumnezeu mi-a dat zilele ca sã o pot
face. Dar cum rãmâne cu toþi confraþii
mei în care s-a zdrobit urma de talent
pe care ar fi putut-o avea?... Cine rãs-
punde pentru dispariþia lor dintr-o ade-
vãratã istorie a literaturii?!
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Întâmplarea a fãcut sã fiu nevoitã sã fac naveta
la 37 km de Montreal timp de douã luni. Zi de zi.
Întâlnirea cu orãºelul aflat în vestul Montreal-ului,
imediat cum treci podul peste fluviul St. Laurent, a
fost una surprinzãtoare. Îmbrãcat în haine noi,
oraºul extins ºi modernizat în ultimii patru ani, te
aºteaptã cu braþele deschise. Bãnci, farmacii,
supermarket, toate magazinele de marcã au re-
prezentanþe deschise aici. Politeþea ºi amabilitatea
localnicilor te invitã sã fii prietenul lor din prima zi. 

Ca orice navetist, m-am întrebat cum voi avea
toate legãturile de transport la timp. Rãspunsul a
venit repede: sincronizarea. Un sistem bine pus la
punct, încât cele trei principale mijloace de trans-
port în comun, trenul, autobuzul expres din Mont-
real ºi microbuzele interne comunicã între ele pen-
tru a asigura transportul ideal al cãlãtorului.

Cum naveta mea se petrecea în contratimp cu
a celor care plecau sã munceascã sau sã studieze
în marele oraº, de fiecare datã eram singurã sau
cu încã vreo 2-3 muºterii în autobuz sau microbuz.
Prilej cu care ºoferii, dându-ºi seama repede cã nu
sunt de prin partea locului, se lãudau cu orãºelul
lor înfloritor, care cu numai patru ani în urmã era
doar un sat mai mare, plin de case ºi ferme agri-
cole. Acum uite, arãtau ei cu mândrie, pãdure de
condo ºi acelea de lux, magazine toate de renu-
me, flori ºi curãþenie peste tot. Aveau dreptate. O
plãcere sã te plimbi. Ca turist. Apoi, din lipsã de
interlocutori, ºoferii povesteau din viaþa lor, pro-
bleme de sãnãtate sau întâmplãri hazlii sau mai
puþin hazlii despre ceilalþi pasageri.

Culoarea localã a fost datã însã de întâmplãrile
pitoreºti pe care le-am trãit. 

Iatã cum, într-o dimineaþã, ºoferul opreºte în
dreptul unui bloc ºi spune cã revine în cinci minute
(uitasem sã spun cã naveta cu microbuzul local dura
maximum zece minute). ªoferul s-a dus sã ducã
acasã cumpãrãturile de la piaþã ºi sã-ºi ia pachetul
de prânz. Urmãresc miratã reacþia celuilalt pasager,
care pãrea cã se cunoºtea cu ºoferul (bine, asta e
relativ, pentru cã aici toatã lumea se cunoaºte cu
toatã lumea) ºi observ cã faptul i se pare obiºnuit.
Deci, aºteptãm. ªoferul se întoarce ºi totul reintrã în
normal, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Altã datã, într-o searã, vãd microbuzul sosind.
Mã pregãtesc, scot cardul ºi... surprizã. Maºina
opreºte cu câþiva zeci de metri înaintea staþiei,
ºoferul coboarã ºi merge sã-ºi ia o cafea de la Tim
Horton. Aºtept. Fericirea ºi buna dispoziþie a con-
ducãtorului auto sunt esenþiale. Mai ales pentru
mine, care trebuia sã prind expresul de la ora fixã.
Noroc cã ºoferii comunicã întrei ei ºi se aºteaptã.
Cum spuneam mai sus – paradisul navetiºtilor.

Trecuserã astfel patru sãptãmâni. În a cincea
sãptãmânã, pe când mã mai bucuram încã de
ideea modului ideal de a face naveta ºi le poves-
team prietenilor cã nu era atât de greu pe cum mã
aºteptam, iatã cã într-o searã de joi, microbuzul n-
a mai trecut pe strada mea. Am stat ce-am stat ºi
când m-am convins cã nu mai avea niciun sens sã
pierd timpul, mi-am luat picioarele la spinare pe
drumul Gãrii, care înseamnã o jumãtate de orã de
drum întins, cu nãdejdea sã prind urmãtorul
autobuz expres spre Montreal. Noroc cã ele
pleacã la fiecare jumãtate de orã. Obositã, ner-
voasã ºi frustratã în iluziile mele de cãlãtorie,
ajung la garã odatã cu microbuzul mult aºteptat.
Bucuroasã cã am pe cine sã-mi vãrs nãduful,
încep conversaþia cu ºoferiþa. 

- Aveam câþiva clienþi care se grãbeau sã prindã
Expresul, aºa cã n-am mai trecut pe strada aceea,
se explicã ea, total relaxatã. 

Inutil sã mai repet cã de obicei eu eram singura
pasagerã. Îngrijoratã la gândul zilelor ce urmau,
urc în Expres (unde eram tot singurã) ºi aflu cã ºo-
feriþa cu pricina înlocuia temporar colegul bolnav. 

Cu noi speranþe, pornesc a doua zi la drum.
Vineri. O zi ploioasã, iar seara (ora 19h30, nu
22h00) în afarã de ploaie ºi frig, þipenie pe stradã.
Stau cuminte în staþie, aºteptând autobuzul local.
Ploaia ºiroia pe umbrelã. Îl vãd venind. Rãsuflu
uºuratã. De data aceasta totul va fi bine. Pe când
mã aºteptam sã încetineascã ca sã opreascã,
privesc stupefiatã cum îºi ia mai tare avânt, prinde
vitezã ºi trece mai departe. Strig, fac semne cu
umbrela, alerg chiar în urma lui. Degeaba. Dispe-
rarea mã cuprinde. Douã zile la rând aceeaºi
poveste? Incredibil. Este o conspiraþie la mijloc. Iar
o jumãtate de orã pânã la garã? Acum în plinã
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ploaie. Pornesc. Pe drum, îmi fac planuri. Ar fi bine sã
aºtept Expresul la o staþie mai apropiatã, pânã la
sosirea în garã. Zis ºi fãcut. Aºtept. Nu dureazã mult.
În câteva minute, îl vãd venind. Ies în stradã, mã agit,
nimic. Deja îmi fac probleme cã am devenit invizibilã.
Nu opreºte. Este Expres. Între staþia de plecare ºi cea
de sosire, nu opreºte. Totuºi, alerg dupã el. Noroc cã
urma un semafor ºi prinde lumina roºie. În dreptul uºii,
îi fac semne sã deschidã. Începe negocierea: cã nu
are voie sã opreascã etc. Eu, la rândul meu, muratã ºi
enervatã îi explic în câteva cuvinte situaþia. În fine,
catadicseºte sã mã lase sã urc. Atobuzul era gol. Ia
legãtura telefonic cu ºoferul care nu a binevoit sã
opreascã ºi acela dupã ce se asigurã de adresa staþiei
cu pricina, rãspunde calm (normal, era la cãldurã): 

- Nu am vãzut pe nimeni.
ªi totuºi aveam o hainã galbenã de ploaie. 
Cine spunea ca la þarã nu ai sursã de adrenalinã?

Se pare cã eu am parte în fiecare zi. În sfârºit, bine cã
o sã ajung în seara asta în Montreal ºi voi sfârºi
sãptãmâna. Mai rãmãseserã trei. Ce peripeþii mai
puteau sã se mai întâmple?

A urmat apoi întâlnirea cu ºoferul - filozof. În cele
zece minute petrecute pe zi împreunã, el îmi dã reþete
de viaþã, dar vorbeºte ca ºi singur. Pentru cã este un
monolog. Nu îmi cere pãrerea. Fericit cã are un inter-
locutor. Eu îl aprob de fiecare datã. Încurajându-l sã
continue. De pildã, îmi spune odatã cã el nu aleargã
dupã bani, scopul lui este calitatea vieþii. De zece ani,
merge la un curs de dans country, socializeazã, îºi
face mereu prieteni ºi îi place sã dea sfaturi. Nu vrea
sã aºtepte sã aibã timp liber la pensie ca sã se bucure
de viaþã. Timpul liber ºi-l face singur zi de zi. Altã datã,
îmi povestea de frustrãrile unei cliente pe lângã care a
trecut, fãrã sã o vadã în staþie. 

- Dacã nu fãcea nici un semn, se justificã el. Ce
dacã avea douã valize lângã ea? Nu am vãzut-o. Dvs.
îmi faceþi cu mâna de departe. 

Sãracul, nu ºtia cã peripeþiile trecute m-au fãcut
atât de activã la vederea unui autobuz. El continua
povestea ºi eu mã regãseam în istoria lui. Nu aveam
timp sã intervin, pentru cã vroia sã descarce sacul ºi
nu avusese pânã atunci cui. Deci, l-am ascultat rãbdã-
toare sã-ºi facã terapia. Parcã aº fi avut de ales. ...o
lume interesantã de navetã. 

Astãzi dimineaþa, dat fiind cã eram (ca de obicei)
singura pasagerã care pãrãseºte metropola spre alte
zãri, ºoferul mi-a spus: 

- Sunteþi rãsfãþatã, aveþi ºofer personal. 
Râd ºi îmi spun în gând:
- Mãcar atât. 
Privesc pe geam bucuria dimineþii scãldate în soare

ºi înveºmântatã de culorile toamnei.
„Ce a fost, a fost, ce va fi, va fi, iatã c-a venit ºi

ultima zi”, vorba cântecului. Cu bucuria de început a
sfârºitului, începe ultima zi de navetã. Aºtept Expresul

care întârzie un sfert de orã. ªi ce dacã? E ultima oarã
astãzi, îmi zic. Se pare cã mã înºelam. Ziua se petrece
grãbitã ºi nu prea, cu bucurii ºi regrete, într-un loc în
care am cãutat sã mã adaptez locurilor ºi oamenilor,
sã investesc sentimente ºi sã am o nouã experienþã
de viaþã. 

Vine seara. Îmi iau rãmas bun de la ºoferul – filozof,
care se grãbeºte la plecare sã-mi povesteascã o
istorioarã hazlie petrecutã în familia lor reunitã în
sfârºit dupã cinci ani cu ocazia zilei lui de naºtere ºi nu
uitã bineînþeles ultimele sfaturi. Mã preling printre
picãturile de ploaie în staþie, în aºteptarea Expresului.
Care nu mai vine. Vreau sã vie, strig eu în gând, bã-
tând din picior ca domnul Goe în garã. Ploaia ploua,
noaptea se lãsa ºi autobuzul se lãsa aºteptat. Încep sã
dau telefoane ca sã treacã timpul. Mi se terminã bate-
ria la telefon. Singurã la un capãt de lume... De fiecare
datã, mã încurajam: este ultima searã când aºtept
acest autobuz. Când într-un sfârºit de epopee soseºte
(trecuse deja o jumãtate de orã), se goleºte de zeci de
oameni fericiþi cã ajungeau acasã (cum puteau sã
încapã atâþia?), ºoferul mã lasã sã urc împreunã cu
încã trei pasageri zgribuliþi ºi opreºte motorul. 

- Dacã tot sunt în întârziere, n-are rost sã mai plec,
încurc orarul. Plecãm într-o jumãtate de orã, dã el sen-
tinþa ºi iese sã tragã o þigarã.

Mã scufund în gânduri ºi în noapte. Reuºesc chiar
sã aþipesc. Ajung acasã având un aer odihnit dupã
aproape 12 ore de când sunt plecatã. 

Pãstrând în amintire clipele frumoase, parcã îmi
pare rãu cã s-a terminat naveta. Mã aºteaptã alta. La
drum!
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Naveta Spaþialã se Apropia de Planeta Pãmânt
Naveta se apropia de planetã cu o vitezã tot mai mare pe mãsurã ce distanþa se micºora. Prin hublou se

distingeau tot mai clar contururile continentelor cum se delimitau treptat de întinderea întunecat-albastrã a
oceanelor ºi mãrilor. Era ca într-o poveste în care te apropiai de un alt tãrâm, cu legi misterioase ºi necunoscute.
De fapt, dificultatea principalã provenea din aceastã trecere din spaþiul cosmic în cel terestru, lucru ce se realiza
gradat ºi provoca modificarea progresivã a percepþiei astronauþilor prezenþi în cabina de comandã a navetei. 

În spaþiul cosmic nu existau noþiunile de „jos” ºi „sus”, totul plutind într-o masã de particule imponderabile,
lipsite de o greutate proprie. Orice gen de deplasare se realiza anevoios, fiind necesarã prezenþa a tot felul de
repere pentru susþinere ºi ghidare. Dar acum, pe mãsurã ce altitudinea descreºtea, implacabila forþã a gravitaþiei
îºi fãcea simþitã atracþia sa de temut. Deja pãturile dense ale atmosferei se puteau discerne printre flãcãrile ce
ardeau pe toatã suprafaþa obiectului venit din cer pe drumul întâlnirii cu pãmântul. Dar tãcerea pusese stãpânire
peste toþi cei prezenþi. Doar trosnetele structurii metalice supuse la presiuni apropiate de limita tehnicã se mai
auzeau în afara scurtelor comunicãri cu centrul de dirijare a zborului, ce se desfãºurau într-un limbaj prescurtat cu
o frazeologie predeterminatã.

Clipele se Dilataserã Semnificativ
Undeva, la o anumitã altitudine trebuia sã se treacã la zborul bazat pe o propulsie similarã avioanelor. Nu mai

era mult pânã atunci, însã clipele se dilataserã semnificativ pânã acolo încât prezentul umpluse orice noþiune în
ce priveºte durata. Suspendarea cuantelor de timp era similarã jocului particulelor ce plutesc sub forma unor roiuri
de stele sau a unor centuri meteorice prin spaþiul cosmic. Era o imponderabilitate a percepþiei ce dura doar câteva
fracþiuni de secundã, însã conferea o profunzime imposibil de atins în cursul unei experienþe obiºnuite pe pãmânt.

Însã toatã aceastã magie a clipelor suspendate în spaþiu reprezenta doar o plãsmuire temporarã, un fel de
iluzie de care trebuia neapãrat sã te desprinzi pentru a acþiona conform cu miºcarea ce se continua, chiar atunci
când îºi pierdea aparent noþiunea, iar simþurile pãreau sã spunã contrariul. De îndatã ce flãcãrile exterioare au
încetat, naveta a devenit brusc un mare avion, care cu motoarele pornite la turaþia maximã a început sã evolueze
pe cer deplasându-se cu o vitezã supersonicã. Ulterior, respectiva vitezã a fost redusã treptat pânã când plutirea
navetei a ajuns sa fie reperatã asemenea unui punct luminos obiºnuit, de avion, pe ecranele radar. Acum, procesul
de coborâre putea fi mai uºor urmãrit de cãtre cei aflaþi pe pãmânt. 

Pericolul Traversãrii Secþiunii Intermediare
Aceastã metamorfozare din navetã în avion a marcat depãºirea secþiunii intermediare, în care aceasta era doar

un „bolovan” cosmic, ce se apropia periculos de pãmânt, un fel de meteorit prins în capcana gravitaþiei terestre.
De fapt, în interiorul secþiunii intermediare pericolul a fost maxim, pilotul fiind nevoit sã aºtepte pânã la limita zonei
de la care putea converti cãderea în zbor. În trecut, mai precis înainte de inventarea navetelor, graniþa de trecere
a acestei secþiuni era marcatã prin deschiderea paraºutelor de frânare, moment de depãºire a dificultãþii maxime. 

În realitate, niciodatã nu a fost subestimat pericolul traversãrii secþiunilor de suprapunere dintre aceste douã
medii atât de diferite: cerul ºi pãmântul. Atât la plecare, cât ºi la revenire, zona intermediarã a reprezentat mereu
principalul obstacol pus în calea cãlãtoriilor spaþiale. Dacã în secþiunea terestrã gravitaþia ordoneazã totul, în cea
spaþialã forþele centrifuge de inerþie sunt cele ce preiau acest rol prevenind prãbuºirea universului. Însã în
secþiunea de trecere, cele douã spaþii nu sunt suficient de puternice în a-ºi impune legile ºi delimita teritoriul. De
aceea, într-o astfel de zonã incertitudinea rãmâne sigurã impunând un joc la limita hazardului.

REVENIREA DIN
SPAŢIUL COSMIC

PE PĂMÂNT



Posibile Realitãþi Crepusculare 

În orice gen de cãlãtorie, partea cea mai anevoioasã este aceea în care te afli departe de locul de unde ai plecat, însã
nu ai ajuns încã la destinaþie. Acesta reprezintã teritoriul posibilei aventuri, dar ºi al primejdiei ce poate veni din direcþiile
cele mai neaºteptate. Tot astfel, când pleci de pe pãmânt cãtre ceruri, zona de mijloc dintre cele douã tãrâmuri reprezintã
cea mai serioasã barierã. La fel se întâmplã ºi la revenirea dintr-o misiune spaþialã. Trecerea prin secþiunea intermediarã
este similarã unei metamorfoze, prin care obiectele îºi schimbã dramatic proprietãþile ºi modul de acþiune.

Realitãþile crepusculare, fiindcã acest nume ar fi cel mai potrivit, au fost mereu supuse tranziþiei ºi hazardului, indiferent de
natura spaþiilor pe care le separã. De naturã fizicã, socialã sau individualã, traversarea unor astfel de secþiuni presupune o
echipare maximã pentru a putea rezista la turbulenþe agresive ºi la presiunea unor forþe ce se contrapun zgomotos într-un
vacarm general. Iar dimensiunea regiunii de separare dintre respectivele spaþii, corelatã cu viteza de deplasare în direcþia cea
bunã, va dicta nemilos timpul în care se va putea ieºi din mijlocul fenomenelor distructive de tranziþie. 

Proiecþia „Barierei” Strãlucea Puternic

Deja se vedeau luminile pistei de aterizare pe mãsurã ce naveta spaþialã se apropia. Flapsurile au fost extinse la
maximum pentru a permite reducerea vitezei de deplasare ºi menþinerea portanþei la joasã altitudine. Trenul de aterizare
a fost scos, gata sã preia greutatea aeronavei. Iar dupã aceea, cu o manevrã iscusitã naveta a aterizat lin pe pistã ºi a
rulat tot mai încet frânând progresiv pânã la oprirea finalã. 

Misiunea a fost o reuºitã. Spaþiul ºi timpul terestru au primit din nou micul „obiect” rãtãcitor prin univers. Încã o datã
omul reuºise sã trimitã o navetã aerospaþialã dincolo de secþiunea ce separã tãrâmul de origine de cel spre care ºi-a
îndreptat mereu cugetarea ºi visurile. Dar drumul pânã la o realã cucerire a spaþiului cosmic a rãmas încã destul de lung,
misiunile fiind în mare mãsurã limitate doar pe orbite planetare. Dar bucuria reîntoarcerii depãºea orice imaginaþie, iar
felicitãrile veneau de pretutindeni. ªi astfel, greutãþile ºi pericolele au fost repede date uitãrii. Însã deasupra norilor,
proiecþia „barierei” strãlucea puternic ca un avertisment continuu cãtre viitor.

Negura Atotcuprinzãtoare a Prezentului

- Negura prezentului cuprinde perspectiva viitorului ºi amintirea trecutului, spuse ªtefan privind cãtre cei prezenþi. Iar
dacã lucrurile sunt lãsate în voia lor, distrugerea este sigurã, continuã el având aceeaºi sobrietate stranie a exprimãrii.
Prezentul nu mai reprezintã o noþiune sigurã pentru noi, fiindcã ajunge sã ne împiedice sã mai discernem corect ceea ce
va veni; deopotrivã ne perturbã evaluarea corectã a tot ce a fost mai înainte de noi, punctã mai departe ca o concluzie.

M-am rezemat de spãtarul scaunului devenit deodatã un sprijin de nãdejde. În mare mãsurã discuþia evoluase la
întâmplare, în timp ce fiecare dintre noi îºi expunea un anumit  punct de vedere. Subiectivismul era inevitabil, însã de aici
decurgea ºi farmecul jocului ca în orice controversã de idei ce animã mai mulþi tineri aflaþi la vârsta dialogului despre tot
ce poate exista sau imagina în aceastã lume.

Tema supusã dezbaterii se referea la raportul ce se poate stabili dintre timp ºi spaþiu în condiþiile transformãrii continue
ce afecteazã fiecare lucru prin impunerea unei durate finite de manifestare. Prin urmare, teza lui ªtefan cãuta sã clarifice
incertitudinea ºi haosul ce se pot distinge în orice manifestare prezentã supusã observãrii, atât ºtiinþific, cât ºi la nivel de
experienþã cotidianã.

Iluzoriul Control asupra Prezentului

- Dar de ce asociezi noþiunea prezentului cu o imagine atât de descurajatoare? întrebã mirat Adrian din celãlalt colþ al
încãperii, un loc din care se putea distinge un superb apus de soare prin fereastra larg deschisã. Oare nu cumva prezentul

DINCOLO DE NEGURA
PREZENTULUI
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reprezintã tocmai acea secþiune a timpului asupra cãreia avem cu adevãrat un oarecare control, fiind o conexiune esenþialã
cu realitatea, fapt ce ne permite sã existãm?

- Da, are dreptate Adrian prin cele spuse, a intervenit Mihai. Trecutul ºi viitorul sunt doar niºte noþiuni abstracte, un fel
de proiecþii ale imaginaþiei filtrate prin starea de spirit a fiecãruia dintre noi. Bunãoarã, cineva poate percepe sub o formã
optimistã timpul care îi stã înainte, acest lucru fiind conform cu modul sãu de a fi ºi cu experienþa sa prezentã. Dar altcineva
poate manifesta un pesimism întunecos, chiar dacã înaintea sa se deschid cele mai promiþãtoare oportunitãþi. Prezentul
este ceea ce conteazã cu adevãrat! Da, sunt în totul de acord cu aceastã idee.

Antiteza lui Adrian mã punea ºi ea pe gânduri, fiindcã prezentul ne oferã acea niºã prin care putem „întinde mâna” ºi
acþiona asupra „butoanelor de comandã” ale universului. Dacã nu ar fi aºa, atunci am fi doar niºte simpli spectatori, sau
poate niºte marionete, asistând neputincioºi la un joc ce ne depãºeºte. Experienþa obiºnuitã ne oferã elemente sã credem
cã omul are o anumitã putere de influenþare a prezentului. Cel puþin aºa se proiecteazã iluzia cã deþinem un oarecare
control asupra sa, mãrturie stând tot ceea ce s-a realizat pe suprafaþa planetei Pãmânt.

„Jocul” Cosmic al Triadelor

Atmosfera devenea tot mai animatã în încercarea de a se discerne cumva taina „triadei temporale”, cum o numisem eu
într-o ocazie precedentã, care cuprinde: trecutul, prezentul ºi viitorul. Cumva, intuiam o armonie cu „triada spaþialã”:
lungimea, lãrgimea ºi înãlþimea, ambele concepte exercitând o atracþie aproape misticã doar la simpla lor pronunþare. De
fapt, nu era vorba doar de o simplificare conceptualã, ci de o manierã de a alinia douã lucruri ce prezintã o structurã
similarã, aºa cum cristalele din acelaºi zãcãmânt seamãnã cumva între ele.

- Triada spaþialã oferã vehiculul de organizare a existenþei, fiind baza ordinii la toate nivelele prin intermediul unor forþe
ghidate în raport cu respectivele dimensiuni, adãugã Adrian. De exemplu, ne aflãm pe suprafaþa pãmântului, dar puterea
ordonatoare a gravitaþiei conferã sens noþiunilor de „sus” ºi „jos”, fapt ce permite raportarea tuturor lucrurilor la „nivelul
solului”. Dacã ne-ar lipsi aceste concepte, atunci toatã ordinea de pe pãmânt ar fi spulberatã, continuã el.

- Iar triada temporalã, interveni Mihai, se constituie ca un motor puternic ce pune în miºcare acest vehicul existenþial,
permiþând curgerea, transformarea ºi devenirea. Prin urmare, spaþiul reprezintã caroseria, iar timpul motorul, care
funcþioneazã în trei paºi: trecut, prezent ºi viitor, finalizã ideea plin de încântare.
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Prezentul ca Zonã de Maximã Turbulenþã
- Prezentul reprezintã doar o singurã clipã dintre trecut ºi viitor, reluã ªtefan cursul propriilor sale gânduri. El este doar

o simplã fâºie de separaþie dintre acestea douã aspecte ale timpului, o secþiune de interferenþã maximã, dar nu mai mult
de atât. ªi pentru a fi mai clar înþeles, continuã ªtefan accentuând pe fiecare silabã, prezentul rezultã din coliziunea acestor
douã mari sfere de manifestare a ceea ce noi numim prin cuvântul: „timp”.   

- ªi cum orice gen de coliziune produce o explozie ..., adãugã cineva ºoptit.

- ... tot astfel rezultã ºi negura despre care am vorbit mai devreme, concluzionã cu fermitate ªtefan conferind o aurã cu
totul specialã afirmaþiilor sale.

Teza aceasta a „coliziunii temporale”, cum ulterior am denumit-o, mi se pãrea a avea un caracter turbulent, capabil sã
demonteze pilonii viziunii urmate de cãtre umanitate de-a lungul perioadei istorice. De la un motor în „trei timpi”, se trecea
la unul în „doi timpi”, dar care în aceeaºi mãsurã se aflau într-o permanentã disputã asupra prezentului. Era ca ºi cum
„ceea ce va fi” se rãzboia necurmat cu „ceea ce a fost”, o contradicþie dintre nou ºi vechi purtând germenii unui conflict
imposibil de rezolvat.

„Triada” împotriva „Exploziei”
În acel moment am simþit nevoia sã intervin în apãrarea triadei temporale pe care o iubeam atât de mult. De asemenea,

nu îmi plãcea acest reducþionism la doar douã dimensiuni ce se ciocnesc neîncetat generând tumultoasa traversare a
prezentului. Undeva, aveam impresia cã se rãzboiesc noþiunile de ordine ºi haos, dar de data aceasta disputându-ºi
terenul de mijloc al timpului prezent.

- Eu cred cã de fapt prezentul este chiar secvenþa fundamentalã care intrã în atingere cu trecutul ºi viitorul într-un joc
al conversiei multiple, am intervenit plin de hotãrâre. Prin intermediul sãu avem acces la celelalte douã secþiuni temporale,
precum ºi la „cutia tridimensionalã” a spaþiului, am continuat pe acelaºi ton. Dacã nu am avea acces asupra existenþei prin
intermediul prezentului, atunci orice efort de cunoaºtere ºi transformare ar fi imposibil de realizat. 

- Dar de ce te deranjeazã dualismul propus de mine? mã abordã intrigat ªtefan. De ce nu îþi place o ecuaþie cu douã
necunoscute ºi preferi una cu trei? reluã el îngãduitor.

- Fiindcã astfel se oferã ocazia hazardului sã domneascã în zona de maximã interferenþã a prezentului, interveni Mihai.
Acest lucru distruge imaginea unei ordini bine stabilite, generând incertitudine ºi nesiguranþã în secþiunea de suprapunere
dintre douã intervale temporale bine determinate.

- Adicã este ca ºi cum ai fi prins la mijloc între douã forþe colosale ce îºi disputã supremaþia, adãugã Adrian, într-un fel
de zonã crepuscularã în care luminile ºi umbrele se amestecã nãucitor pânã la deplina confuzie.

Timpul ca Agent Corosiv al Universului
- Nu m-aþi înþeles deloc, reveni ªtefan. Eu vorbesc despre prezentul pe care îl trãim în clipa de faþã, despre acest timp

intermediar creat între un trecut ºi un viitor ce sunt bine delimitate conceptual. Despre un provizorat ce ne afecteazã în cel
mai înalt grad, fapt care cauzeazã sfârºitul, mai devreme sau mai târziu, al oricãrui lucru din aceastã secþiune a universului.

- Chiar nu înþelegeþi faptul cã prezentul pe care îl trãim este perisabil din cauzã cã ºi-a pierdut clara sa distincþie în raport
cu trecutul ºi viitorul, fapt care transformã timpul într-un agent corosiv al universului lucrând împotriva a tot ceea ce existã
pânã la deplina extincþie? concluzionã el în cele din urmã.

De îndatã ce a terminat ce avea de spus am înþeles cu adevãrat ce dorea ªtefan sã ne transmitã. În adierea
crepusculului de dinaintea apusului de soare îmi dãdeam seama cã toatã realitatea în care trãim este supusã presiunii
extreme a celor douã secþiuni temporale, dintre care prezentul, secþiunea de echilibru, a fost în mare parte redus la rolul
de zonã de disputã dintre cele douã sfere ce îþi continuã miºcarea lor distructivã pânã la capãt. Sã existe totuºi o ieºire din
aceastã dilemã spaþio-temporalã?
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Avem un foc

Numai azi
Putem face curat
Prin sufletele noastre.
Avem un foc
Îl putem stinge 
Cu foc.
Avem zãpada aceasta,
Facem din ea
Vis.
Din raze de luminã
Clãdim 
Punþi.
Din raze de soare
Scãri vom înãlþa…
Chiar dincolo
De zbor.

Inima ei

Inima ei
A încãput într-un suflet.
ªi într-o poveste
ªi-a fãcut loc.
Sub un cer,
Într-o lume
Precum aceasta,
Aceeaºi inimã,
Acelaºi suflet…

Un minister al aerului

Pãdurile
Au fost despãrþite
De aer.
Fiinþeazã un minister
Al aerului.

ªi un minister
Al culturii
Avena sativa.
Un alt minister,
Al urºilor braconaþi
Oficial –
Pentru cã neoficial
E de rãu!
Numai caii
Pãdurii Letea
Nu au minister…
Dar sigur au
Un abator
În aºteptare!

Sã poþi lua trecutul

Sã poþi lua 
Trecutul,
Sã-l închizi
Undeva.
Sã poþi lua 
Lumea, s-o pui
În inima ta.
Viitorul
Sã poþi sã-l iubeºti…
Chiar în timp
Ce strãnepoþii
Þi-i creºti…

Pierderea rãdãcinii

Regina
A pierdut
Rãdãcina
Ce treazã
Era 
Sã o þinã.

La rãdãcina zidirii

La rãdãcina
Zidirii
Cerului
S-a pus ºi o lacrimã.
Din privirile zeilor
S-a desprins
Lumina…
Culorile
Chiar noi
Le-am adus
Pe pãmânt.

Patria rãmâne o
ghicitoare

Patria
Rãmâne
O ghicitoare;
Poate sã facã
Vrãji…
Ca sã lungeascã
Noaptea,
Poate sã prevesteascã
Atenþionãri
Cod galben
Pentru zãpezi
Roºii, roºii…

Cu temple ºi infern

Suntem
O planetã iscoditoare.
Avem intervale de timp
Cu vise,
Cu nãzuinþe de zbor,
Nemãsuratã
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Iubire.
Suntem o planetã
Fãrã zei…
ªi cu zei,
Cu temple
ªi infern.

Trãim

Trãim
Pentru sacul de mãlai
Ce ne poate aduce
Zâmbetul
Fiecãrei dimineþi.
Trãim
Încã…
Trãim!

Þãranul

Þãranul
Îºi va cãuta 
În sine
Puterea.
Pãmântul,
Din când în când,
Sigur va reveni
În visele sale.

Rãzboiul lumilor

Rãzboiul 
Lumilor
Se duce între un pâlc
De haiduci
De-ai noºtri
ªi armata divinã.
Bãtãliile
Se vãd crunte,
Învingãtori…
Nu sunt.

Vom judeca lumea

Vom judeca
Lumea
Cu putinã îngãduinþã.
Poveºtile
De dragoste
Vor fi puse
În consens
Cu lumina.
Nicio floare
Nu va fi lãsatã
În bezniã.
Nici un anotimp
Nu va fi
Privit

De la fereastrã.
Pãsãrile,
Departele,
Glonþul de argint…
Ne vor ajuta 
În demersul
De a judeca lumea
Cu puþinã îngãduinþã.

Toþi

Toþi
Am iubit,
Am sperat,
Ne-am luptat
Cu ziua,
Cu necunoscutul,
Cu absolutul.
Toþi am învins…
Când nu am fost 
Învinºi.
Toþi am fãcut parte
Din aceastã lume.

Inima

Inima
Poate pluti,
Uneori,
Poate dansa…
Noaptea târziu,
Dimineaþa în zori.
Inima
Poate sã ducã
Departe…
Pe fereastra sufletului
Poate intra
Sã meargã
Alãturi de ochii albaºtri,
Sã rãmânã
Unde ea vrea.

Nesfârºita zi viitoare

Profeþia
Poate distruge
Lumi.
Nicio rãzbunare

Vasile Mic
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Nu
Se negociazã;
Amintirea ruºinii
Rãmâne
Nesfârºita zi
Viitoare.

Sigur ne antrenãm

Sigur
Ne antrenãm
Într-un abator
De la sfârºitul lumii.
Primprejur,
Dealuri
Sterpe
În oglindã,
Corbi
Ciugulind
Din stânga
ªi din dreapta,
Din soare,
Din tei,
Din trecut,
Din vieþile
Viitoare.

Un zeu

Un zeu al zborului
S-a implicat
În salvarea 
Sufletului
Frunzei.
O istorie
Ne-a rãmas
ªi un tei,
Nemãrginirea
Aceasta…

Ca omul

Ca omul
Sã moarã de foame
Nu are nevoie
De nici un
Nimeni.
Nici de dumnezei

În plus
Nu poate fi vorba.

Înseamnã

Asta ãnseamnã
Sã trãieºti
Ca un om obiºnuit.
Nicio dimineaþã
Fãrã zâmbetul tãu,
Nici un anotimp
Indiferent þie.
Femeia
ªi patria,
Ochii albaºtri…
Nu mã vor trezi
Din visare.

Legenda

Legenda
A devenit bolovan
În mâini
Efemere.

Acum,
E vremea
Acestor zei
ªi ale acestor ape,
A nuferilor albi
Pierduþi
În contemplare.

Felinarul de ceaþã

Felinarul
De ceaþã
Pe pânza tocmai pictatã.
Farul portului
Vine ºi el
În acelaºi perimetru.
Zorii,
Aºtri…
În cãutarea
Nemuririi.
Imperii
Bãtute în argint
Se nasc
Aici
ªi dincolo de corãbii.

Vasile Mic
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Când scriu…

Când scriu
Simt o prezenþã discretã,
Fascinantã, cuceritoare…

ªi nu-nþeleg
Cine ºi-a uitat sufletul
În sãlbatica miere a dorului…

Un copil îºi mânã agale 
Cuvintele spre casã
Lãsând în urmã
Lumina primului rãsãrit…

Tot ascultând
Tãcerile profunde,
Mã trezesc cuvânt
În locul unde
Soarele-a apus!

*

Flame over water

Flaming love
serene thoughts
incandescent lively eye
dozing in the mist
manifesto of thy self
a path to Silence
an infinite spring
form destiny
an emerging entity

of born divine
maternal warmth
iluminated environment

Heavenly pure
Supreme essence
matter without name
merging chimera
a brave man of hot blood
virtue and truth©

Taina my “Boriquén”

Beautiful are your shores
like sunburned skin copper and gold 
and your beaches, are a longing…

Huts are your proud palms
shelter for your inhabitants
who live in your beautiful island
Stones embellish your body
In the rivers of your soil
Island of my heart!
Taina my “Boriquén”!

Drawn figures of Gods
through the ages
whispered by pendulums
of trade winds and waves
between shades of black and velvet
pour the gold from your core
Mother jungle “Taina”!
colossal magnificent Goddess
caressing sky clouds
which design your silhouette

From your river springs 
you nurture your village
beauty inspires the traveling 

conqueror through dreams
Beautiful native you are born

P O E Z I I /
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navigating within pearled waters 
Hope and feelings of admiration
to my eternal child you bring
Dream Taina!Dream!
That the love
and sweetness  of my  soul
will never withdraw you 

from my mind.©

The silent Moon

From your dim light shine tears
as pearls your sobs
remoteness thousand leagues your sorrows
relentless hallucinations of childhood
listen to the whisper of your cheeks
as directed by the wind vane
I finally want you to read me your story
But only God knows what holds your
silhouette
a decline expected departure of half a turn
Metaphor of a myriad of stars
melancholic blowing of consolation
open book are your pages

which reveal the fleeting flashes of
forgetfulness
Serpentine new sense
of increased lighted destiny
waning sadness 
gibbous piece of heart
fill my dream of magic and splendor
Mother perpetual birth
forges far caresses
Ethereal diamonds
translucent tones of light
the figures of the restless child
rocking the cradle
the timing clock
Hush your beauty
within the empty darkness
thread tracing your Stella
white arrow
crossing more than one mind
Gem of Eternity©

Manuel E. Bueno Padín

Translation: Celia Altschuler

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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A.M. În ce împrejurãri l-aþi cu-
noscut pe pãrintele Galeriu? 

D.P. Pictorul Sorin Dumitrescu,
unul dintre cei mai importanþi artiºti
din România (naºul de cununie al lui
Nichita Stãnescu), a avut mãrinimia
sã mã înfãþiºeze pãrintelui Galeriu,
care-i era duhovnic. Sorin Dumi-
trescu, împreunã cu Horia Bernea
(care ne-a pãrãsit de câþiva ani)
erau pictorii cei mai stimaþi de cãtre
elita intelectualã de atunci a þãrii.
Editura Harisma a publicat, printre
primele cãrþi, în 1991, ºi una intitu-
latã Dialoguri de searã. Erau con-
vorbiri cu pãrintele Galeriu susþinute
de Andrei Pleºu, Gabriel Liiceanu ºi
Sorin Dumitrescu, în 1988. 

Prin 1991 sau 1992, pictorul ºi
teologul Sorin Dumitrescu m-a dus la
pãrintele Galeriu, la Biserica Sf. Sil-
vestru, dupã ce îl întâlnisem la Schitul
Darvari. Auzisem de sfinþia sa, citi-
sem chiar ºi splendida sa teza de
doctorat, Jertfã ºi rãscumpãrare, sus-
þinutã la eminentul teolog Dumitru
Stãniloae. Mulþi îmi spuneau, când
încã trãia, cã sfinþia sa, pãrintele Du-
mitru, este cel mai important teolog
ortodox de pe faþa pãmântului. În lu-
mea ortodoxã, vorba se propagã. De
pãrintele Galeriu parcã ºtiam dintot-
deauna, ca ºi de pãrintele Cleopa. Nu
ºtiu de unde, dar parcã toatã lumea îi
ºtia, auzise ceva despre cei doi. Dvs.
puteþi spune când aþi aflat de exis-
tenþa pãrintelui Galeriu?

ªtiam, apoi, cã Nicolae Stein-
hardt l-a avut duhovnic pe pãrintele
Galeriu, cã Andrei Pleºu, Gabriel
Liiceanu ºi, mai încoace, Horia Ro-
man Patapievici îi cereau sfatul ºi se
întreþineau cu pãrintele adesea. În
2002, la Târgul Gaudeamus din Bu-
cureºti, am lansat cartea Cu pãrin-
tele Galeriu, de la Genezã la Apo-
calipsã (Bucureºti, Editura Harisma,
2002), împreunã cu Horia Roman
Patapievici, Ion Mircea ºi Rodion

Galeriu, în absenþa pãrintelui, care
era acasã, la pat. Dupã lansare,
pãrintele m-a chemat acasã sã mã
binecuvânteze. A fost ultima oarã
când l-am întâlnit. Imaginile de la
acel moment nu le-a vãzut încã
nimeni. Le pãstrez ca pe o tainã de
preþ ºi nu am avut puterea sã le
privesc decât de douã ori, în 10 ani.
Câteva luni mai târziu, cu harul sãu
divin, pãrintele pleca dintre noi. 

Petre Þuþea a fost, ºi el, unul din-
tre cei care m-au sfãtuit sã-l caut pe
pãrintele Galeriu. Þuþea vorbea
aproape despre toatã lumea româ-
neascã ºfichiuitor ºi sarcastic. Era
în 1990. Atunci, îl mai contraziceam,
acum, însã, îi dau dreptate. Mã simt
mult mai controlat de cãtre Secu-
ritate astãzi, faþã de cum mã sim-
þeam înainte de ‘89. Atunci, oamenii
din servicii pãreau sã aibã, ºi ei, mai
mult bun-simþ; acum, s-au proþãpit
energic în fruntea tuturor bucatelor,
departamentelor, universitãþilor, mi-
nisterelor, afacerilor, mediilor. Ba, ca
o imensã ironie, îi ºi votãm cu osâr-
die, fericiþi! Ei bine, faþã de trei per-
soane care se aflau în viaþã atunci,
Petre Þuþea avea o mare deferenþã:
Doina Cornea, Corneliu Coposu ºi
preotul Constantin Galeriu. Culmea,
Petre Þuþea s-a înscris în PNL, în
1990, dar mi-a spus de mai multe ori
(ceea ce spun se aflã pe peliculã,
înregistrat de Sorin Dumitrescu) cã
regretã cã nu a fost invitat de Corne-
liu Coposu – pentru care avea o
stimã ne-negociabilã - în PNÞ.

Dostoievski avea toate pãcatele,
de aceea nu se putea înºela.

A.M. Înainte de a-l cunoaºte,
aveaþi conturatã o identitate spiri-
tualã? Sunteþi un spirit dilematic,
vã supuneþi unor interogaþii exis-
tenþiale?

D.P. Ca pe orice om, ca ºi pe
dvs., interogaþiile existenþiale nu mã

ocolesc. Ele vin, mã tulburã, mã
ademenesc, mã înfãºoarã, mã in-
citã, mã absorb, mã împung, mã
dinamiteazã ºi... nu mã pãrãsesc.
Asta este voia lor. Îmi þin de cald sau
îmi provoacã multe cãlduri. Din
nefericire, sunt un om care nu a
câºtigat în viaþa lui o disputã, adicã
nu a avut niciodatã dreptate. Cum,
Doamne, sã duci o viaþã în care
niciodatã sã nu ai ºi tu o micã parte
de dreptate?! Greu, nu? Greu, greu,
greu!! Chiar imposibil, uneori... ªi
totuºi, aºa, fãrã dreptate, fãrã certi-
tudini, bântuit doar de propriile
dileme ºi de multele reproºuri pe
care conºtiinþa mi le aduce în faþã,
am reuºit sã trec ºi de 20, ºi de 30,
ba chiar ºi de 40 de ani. Sunt mult
mai bãtrân decât Iisus ºi mai bãtrân
chiar decât Eminescu, cel care îmi
apãrea drept un moº acum câþiva
ani. Cu ajutorul pãrintelui Galeriu
am reuºit sã mã aburc pe 35 ºi, mai
greu, pe 40 de ani. Acum, nu ºtiu
cum voi trece de 50, cãci nu mai am
pe nimeni cu care sã mã sfãtuiesc.
ªi chiar dacã am împlinit de mult 50
de ani, stau, aºa, uitat, întrebãtor,
încercând sã înþeleg ce se petrece,
cum se petrece viaþa omului ºi unde
ne ducem. Unde ne ducem? Nu te
învaþã nimeni cum sã-þi întâm-
pini vârsta, cum sã-þi asumi vârstele
ºi cum sã treci, sã pãºeºti mai de-
parte... A plecat ºi Constantin Noica,
a plecat ºi Petre Þuþea, a plecat ºi
pãrintele Cleopa, a plecat ºi tata, a
plecat ºi pãrintele Galeriu, au plecat
ªtefan Iordache ºi Adrian Pintea, iar
pe dl Sorin Dumitrescu nu l-am mai
vãzut de tare multã vreme. Mã voi
întoarce, probabil, la Dostoievski,
cel care mã povãþuia ºi înainte de
întâlnirea cu pãrintele Galeriu. Om
bun, Dostoievski, probabil cel mai
bun dintre noi toþi! Dostoievski a fost
primul pe care l-am crezut atunci
când mi-a spus cã Dumnezeu exis-

Interviu cu profesorul
Dorin Popa



tã. Era prea fin, prea educat, prea inte-
ligent ºi prea suferind ca sã se înºele.
Dostoievski avea toate pãcatele, de
aceea nu se mai putea (ºi) înºela.

Marele pictor ºi teolog Sorin Dumi-
trescu (despre care Constantin Noica,
în Jurnalul de la Pãltiniº, îi întreabã pe
G. Liiceanu ºi pe A. Pleºu) ºi cu Feodor
Mihailovici Dostoievski m-au pregãtit cu
delicateþe ºi har pentru întâlnirea cu
pãrintele Galeriu. Fãrã ºtiinþa ºi genero-
zitatea lor poate nu l-aº fi întâlnit. Când
stãteam de vorbã cu pãrintele, parcã
mâncam, parcã beam (eu sunt antial-
coolic, iar pãrintele nu mânca nici carne
ºi nici nu bea), parcã nu-mi lipsea nimic,
aºa cum s-ar putea sã fie în Rai. De
multe ori m-am gândit la stareþul
Zosima, din Fraþii Karamazov, stând de
vorbã cu pãrintele. Viaþa, cum se spune,
imitã literatura. Dacã veþi vizita cãsuþa
aceea micã de la Biserica Silvestru din
Bucureºti, unde stãtea pãrintele împre-
unã cu preoteasa Cristina-Argentina,
veþi zãri un colþ de rai. Acolo mi-am
petrecut cele mai frumoase clipe. Acolo
este ºi lãcaºul de veci al pãrintelui, în
curtea bisericii Sf. Silvestru.

Vedeþi, domniºoarã Adriana Mutu,
lungesc vorba, aºa cum fac vedetele
TV, numai pentru cã nu ºtiu ce sã rãs-
pund la întrebarea dvs. - simplã ºi lim-
pede - dacã aveam conturatã o identi-
tate spiritualã înainte de întâlnirea cu
preotul Constantin Galeriu... Apropie-
rea de o persoanã duhovniceascã de
tãria ºi farmecul pãrintelui Galeriu nu te
poate lãsa acolo unde te-a gãsit, decât
dacã erai, deja, mort. Mergeam la bise-
ricã, în copilãrie, cu bunicul meu Gheor-
ghe Aramã, om falnic ºi blând, ºi ome-
nos, foarte-foarte credincios. Pe bunicul
acesta matern l-am iubit ºi cel mai mult.
Acum, acum bunicul se confundã cu
pãrintele Galeriu ºi mi-e dor de amândoi
odatã. L-am iubit enorm pe pãrinte ºi nu
am fost niciodatã gelos pe cei patru fii
naturali ai sãi - cu unul dintre ei, Rodion,
medic ºi teolog, fiind o vreme ºi bun
prieten. Am þinut sã semnalez lipsa mea
de gelozie pentru cã marele Sorin Dumi-
trescu, cel mai important pictor al nostru
dupã dispariþia lui Corneliu Baba ºi a lui
Horia Bernea, era foarte “gelos” ºi plân-
gãcios dacã nu-l putea vedea pe pãrinte,
mai ales când acesta era bolnav, la pat.

Legãtura între duhovnic ºi fiul sãu
spiritual poate fi, în unele cazuri, ex-
trem de puternicã. Mai târziu, aveam
sã aflu cã pânã ºi pãrintele Cleopa, cât
a putut merge pe picioare, s-a spovedit
tot la pãrintele Galeriu.

Reluând, pentru ca totuºi sã vã rãs-
pund ºi la întrebare, dupã bunicul
Gheorghe nu m-am legat de cineva atât
de puternic precum m-am legat de
pãrintele, fie cã aveam sau nu conturatã
o identitate spiritualã. Când mi-a citit
prima carte, pãrintele a fãcut niºte consi-
deraþii mãgulitoare, care ar putea da
iluzia cã, da, eram conturat. Cinstit vã
spun cã, dacã pãrintele ar fi trãit acum,
rãspunsul meu ar fi fost afirmativ, pentru
momentul de faþã. Dar aºa... Ce veþi
spune oare dvs., care mi-aþi fost stu-
dentã ºi masterandã, când vedeþi cã nu
pot afirma conturul meu spiritual la o
vârstã care nu mai permite orice traseu?

A.M. Întrebãrile semeþe (dupã
cum dvs. însuºi le numiþi) pe care
le-aþi adresat pãrintelui au primit,
paradoxal, “rãspunsuri smerite”.
Convorbirile pe care le-aþi avut v-au
ajutat, v-au schimbat în vreun fel?

D.P. Din smerenie faþã de pãrinte
mi-am numit întrebãrile aºa, pentru cã
semeaþã este întreaga mea neºtiinþã,
semeaþã poate fi chiar întrebarea cea
mai delicatã sau mai adâncã. Semeþ
este tot ce nu vede mai mult decât pro-
pria existenþã, decât propriul chin tre-
cãtor. Semeþe sunt mai toate emisiu-
nile TV, ziarele, universitãþile, puºcã-
riile. ªtiþi cât de curat a trãit pãrintele
Galeriu? Ca un sfânt, deºi a avut patru
bãieþi. Am numit smerite cuvintele
pãrintelui pentru cã, spre deosebire de
mine, sfinþia sa chiar avea harul sme-
reniei. Nu am vãzut pe cineva care sã
se îndure mai mult de celãlalt decât
pãrintele Galeriu. Nici acum, când
vorbesc despre pãrintele Galeriu, nu
simt cã sunt smerit. Dimpotrivã, mã
încearcã semeþia de a crede cã nimeni
nu a fost mai fericit decât mine în acele
nopþi lungi de convorbiri cu pãrintele
Galeriu. Pentru cã aceastã carte a fost
“vorbitã” mai mult noaptea, altfel
pãrintele fiind “asaltat” de credincioºi,
de probleme, de întâmplãri. Nu vreau
sã ocolesc nimic: fotbalistul Gicã Hagi
a dorit sã fie cununat religios de preo-
tul Costachi Galeriu, în Biserica Sf.
Silvestru. Intr-o zi, ca sã nu mai stea
pãrintele cu mine, dna Valeria Iordã-
nescu, soþia antrenorului naþionalei de
fotbal, Anghel Iordãnescu, m-a dus cu
maºina la hotel. Era în 1994. Dacã veþi
cãuta, probabil cã veþi gãsi cã în 1993
sau 1994, nu mai þin minte exact, când
lucram la cartea despre care vorbim,
lui Anghel Iordãnescu i s-a nãscut un
copil. A fost botezat religios de cãtre

pãrintele Galeriu. Devenise, probabil o
modã sã mergi la Biserica Sf. Silvestru
din Bucureºti. Pãrintele nu dispreþuia,
în schimb, nimic, nici moda, nici
farafastâcul noilor îmbogãþiþi. El credea
cã Dumnezeu poate veni în lume sub
orice formã ºi cã nu putem noi judeca
pe unii sau pe alþii. Tot atunci mã întâl-
neam, uneori, cu poetul Ioan Alexan-
dru, care-i era, la fel ca Sorin Dumi-
trescu, fiu duhovnicesc pãrintelui, cum
înainte îi fusese Nicolae Steinhardt, iar
apoi - Horia Roman Patapievici. 

Încã mai ascult, uneori, la un aparat
vechi, casetele cãrþii despre care vorbim
(Cu pãrintele Galeriu…). Are un rol tã-
mãduitor asupra mea vocea pãrintelui,
îmi ia, ºi acum, orice durere degrabã.
Mã vindecã vocea lui. M-a învãþat pãrin-
tele sã iubesc tot ce are viaþa ºi sã nu
stãrui în a cãuta ºi gãsi defecte, cã nu
asta este chemarea mea. Am ºi casete
video cu sfinþia sa, cu emisiuni pe care
le-am fãcut împreunã. Nu numai cã m-a
schimbat, dar încã mã schimbã pãrintele
Galeriu, ºi acum, ºi cât voi trãi. Astãzi,
dupã ce am avut atâþia studenþi, îl res-
pect ºi mai mult pe pãrinte. Acum ºtiu
cât de greu se schimbã oamenii în bine.

Lumea pãrea cã-ºi aratã adevãrata
faþã. Veselã.

A.M. Cum v-a marcat, cum v-a
influenþat pãrintele?

D.P. Cu respiraþia sa, cu modestia sa,
cu bunãtatea sa ºi mai ales cu imensa
culturã, incredibil de înaltã. Mi se pãrea cã
citise tot. Dar cum citise, când citise? La
Biblioteca Academiei, unde nu se împru-
mutau cãrþile “grele”, a stat pur ºi simplu ºi
le-a copiat, în diverse limbi, cu mâna lui.
Era incredibil. Mi-a arãtat zeci de caiete
transcrise pe vremea comuniºtilor, cu cer-
nealã, nu cu pixul. ªi nu doar cãrþi teo-
logice. Nu. Era dornic sã afle tot ce era
nou ºi in ºtiinþe. Era atât de iubit, cã nu
puteam sã ne plimbãm pe stradã, ziua, în
Bucureºti. Sãreau sute de oameni sã-l
atingã, sã-i sãrute mâna (de aceea purta
o mãnuºã ºi vara), sã-i spunã o vorbã. Nu
puteai intra cu pãrintele într-un magazin.
În centrul Bucureºtiului era ca la þarã. 

Dar acelaºi lucru se întâmpla ori-
unde l-aº fi însoþit pe sfinþia sa. Când
venea la Iaºi, Casa studenþilor era arhi-
plinã ºi stãteau oameni sã-l asculte la
megafoane, pânã în faþa BCU. Câteva
mii de studenþi veneau. Acum, nici
dacã vine mâine Barack Obama nu se
adunã câteva mii de studenþi.

ªi totuºi cred cã am gãsit ceva defi-
nitoriu ºi pentru pãrintele Galeriu, ºi
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pentru pãrintele Cleopa, ºi pentru pã-
rintele Teofil Pãrãian de la Sâmbãta de
Sus, judeþul Braºov. În prezenþa fiecã-
ruia dintre cei trei uriaºi duhovnici, lu-
mea pãrea cã-ºi aratã adevãrata faþã
veselã. Nu puteai sta trist în prezenþa
niciunuia dintre aceºti minunaþi pãrinþi.
Pãrintele Galeriu avea chiar o predis-
poziþie în a-þi arãta (ºi simþeai asta
subit) cã marile probleme nu sunt ace-
lea de care, vremelnic, te lãsai prins.
Chiar aºa, ca la medici, îþi lua durerea
cu mâna sa bunã ºi ocrotitoare, ime-
diat. Nu mai aveai aceeaºi stare,
atunci când îl întâlneai pe pãrintele Ga-
leriu; lumea arãta, brusc, altfel. Parcã
urâþenia se sfia, subit, sã-ºi arate faþa
ºi tulburãrile te pãrãseau ca prin mi-
nune. La fel ºi Teofil Pãrãian, deºi-i bã-
trân ºi orb, este de o veselie molipsi-
toare, o veselie curatã, dintotdeauna,
plãcut mirositoare. Parcã vezi cã acea-
stã veselie nu-i numai a sfinþiei sale, ci
îl transcende ºi vine de undeva unde
lucrurile sunt aºezate cu rânduialã ºi
seninãtate. Pãrintele Galeriu avea ºi
un chip foarte plãcut ºi, cum sã spun,
de neconfundat. În studenþie, coche-
tase cu actoria ºi au fost destui cei
care l-au sfãtuit sã urmeze arta dra-
maticã. ªi în liceu, la seminar, fãcuse
teatru. Nu era pedant în explicaþii, dar
nu-l uitai ºi nu-l “pãºeai” cu privirea în
nici o împrejurare. Îþi dãdea sentimen-
tul cã este la curent cu tot ce se pe-
trece în lume ºi în sufletul tãu.

Nu era iscoditor, nu te întreba
niciodatã nimic, dar, când îþi povestea,
când vorbea, simþeai cã a fost martorul
tuturor întâmplãrilor tale de peste zi. În
loc sã fie retoric, te convingea cu
blândeþe, te prelua, fãrã sã te agreseze
cu “ºtiinþa” sa. Era de acolo, din lumea
ta, trãia acolo, se ruga acolo ºi era, cum
nu prea întâlneºti alþi oameni, întreg.
Pãrea a ºti (ºi mãrturisi!) mãsura tuturor
lucrurilor. Nu te sfredelea niciodatã, te
liniºtea. Din liniºtea aceasta dumneze-
iascã începeai sã simþi miasmele venirii
lucrurilor în fire, în firea lor dintotdea-
una, nenegociabilã. Nimic nu-þi mai pã-
rea imposibil, fãrã ieºire, fãrã salvare ori
de neînþeles. Pãrintele aºeza lucrurile în
matcã încet ºi firescul acesta îþi pãtrun-
dea fiinþa, pânã departe.

A.M. Prin ce se distingea de alþi
duhovnici cu care aþi avut ocazia sã
vorbiþi?

D.P. Nu ºtiu, când zâmbea, simþeai
cã cineva din ceruri þi-a zâmbit. Avea
aerul acela unic de învãþãtor de þarã,

de þãran chibzuit ºi dibaci ºi de pro-
fesor universitar cu mulþi doctoranzi ºi
cu multã ºtiinþã autenticã de carte, fiin-
þialã. I s-au oferit posturi de profesor la
mari universitãþi din Grecia ºi din sudul
Franþei. De exemplu, pãrintele Cleopa,
care avea ºi snoave gen Moº Nechifor
Coþcariul, era, adesea, ursuz, ridica
tonul ca sã se facã înþeles, dar în rest
fãcea glume þãrãneºti blânde ºi plã-
cute. Pãrintele Arsenie Papacioc nu
vorbea decât în chilia lui, era suferind.
Pãrintele Stãniloae nu avea darul vor-
birii în public, era un erudit cercetãtor
ºi trãitor întru Hristos. Mare, enorm
cãrturar. (A rãmas celebrã polemica sa
cu Lucian Blaga). Singurul care ar fi
semãnat cu pãrintele Galeriu, la tole-
ranþã, la deschidere, la bunãtatea pri-
virii îndreptate cãtre pãcãtoºi era Teofil
Pãrãian, de la Sâmbãta, Braºov. O
minune de om ºi de preot. Numai cã
este orb de la 18 ani. 

Despre pãrintele Galeriu mulþi au
spus cã ºtia sã se adreseze oricui, dar
cã era unic în adresarea sa cãtre
intelectuali. Studenþii de la Iaºi veneau
într-un numãr copleºitor la întâlnirile cu
pãrintele Galeriu. Apoi, marii noºtri
intelectuali, Nicolae Steinhardt, Ioan
Alexandru, Sorin Dumitrescu, Andrei
Pleºu, H.-R. Patapievici, Alexandru
Paleologu, Mihai ªora îl cãutau. ªtiu
cã ºi Constantin Noica l-a vizitat, dar
nu am certitudinea cã s-a ºi spovedit.

A.M. Cum era omul Galeriu? Dvs.
cum l-aþi receptat? Ce avea special?

D.P. Pãrintele Galeriu mi s-a pãrut a
fi cel mai învãþat om pe care l-am întâl-
nit, deºi i-am cunoscut ºi pe Iosif Sava,
Petre Þuþea, Pleºu, Nicolae Breban, N.
Manolescu, Liviu Antonesei, Neagu
Djuvara, Sorin Antohi, Adrian Marino,
Marian Papahagi, Al. Cistelecan, Alex-
andru George, Al. Paleologu, Iulian
Boldea, ªtefan Borbely, Victor Neu-
mann, Andrei Hoiºie, Livius Ciocârlie,
Matei Cãlinescu, Virgil Nemoianu ºi
Alexandru Zub. Mi se pãrea incredibil
cât citise pãrintele, ºtia aproape tot ºi
era extrem de inteligent. Eu nu încer-
cam sã-i întind capcane, cãci îl iu-
beam, nu puteam sã am gânduri as-
cunse faþã de sfinþia sa, mi-ar fi fost o
ruºine imensã, dar se întâmpla sã îmi
vinã în minte un nume, când vorbeam
noi, pe stradã, la masã, în piaþã, la
Patriarhie ori noaptea târziu, la 1, la 2,
la 3 noaptea chiar, ºi preabunul ºi mult
scumpul pãrinte Galeriu îmi putea face
istoria acelui nume. 

(Acum, când îmi amintesc acele
clipe, am gura plinã de dor faþã de
pãrintele Galeriu ºi îmi dau seama,
dorind sã fiu cât mai exact în povestire,
cã nu am stat de vorbã cu pãrintele
niciodatã în bisericã... Tot acum îmi
dau seama, având în minte întrebarea
dvs., cã pãrintele nu ºi-a exprimat
niciodatã vreo temere faþã de mine, de
viaþa mea sau de viitorul meu, dimpo-
trivã, surprinzãtor, mi-a spus cã sunt
om ales... Aceastã spusã, e poate greu
de crezut, deºi mi-a produs bucurie,
fireºte, este singura pe care nu i-am
luat-o în serios pãrintelui, singura pe
care am considerat-o ritualicã, un fel
de captatio frãþesc ºi, paradoxal, abia
acum îmi vine în minte cã m-aº putea
gândi sã... .iau, târziu, ad litteram
spusa pãrintelui...). Anul acesta se îm-
plinesc 10 ani de când cartea cu pãrin-
tele a fost publicatã, 18 ani de când a
fost scrisã, iar în 2013 se petrec 10 ani
de la petrecerea dintre noi a pãrintelui
Galeriu. Sã nu uit sã vã spun cã omul
Constantin Galeriu era foarte frumos, o
persoanã tare plãcutã. Prin ianuarie
’90, pãrintele a fost delegat, din partea
Patriarhiei, la Ministerul Învãþãmântului
ºi ªtiinþei sã discute chestiunea învãþã-
mântului religios în ºcoli. Sorin Antohi,
atunci director general în Minister, mi-a
povestit cã pãrintele Galeriu “era ferm
ºi abil în dialogul cu celelalte culte, dar
blând ºi cordial”, aºa cum îl ºtiam ºi eu
bine. Patriarhul Teoctist avea mare
încredere în pãrinte. Nu mai þin minte
cu exactitate, dar în vreme ce patriar-
hul era trimis la o mãnãstire, pânã în
primãvara lui ‘90, a fost o miºcare în
BOR care dorea sã-l aºeze patriarh pe
pãrintele Galeriu ºi sfinþia sa a refuzat.
Patriarhul Teoctist l-a avut pe pãrintele
Galeriu în dreapta sa, atunci când l-a
primit pe Papa Ioan Paul al II-lea la
Bucureºti, în 1999. Vã mai amintiþi
singura vizitã într-o þarã ortodoxã a
unui papã ºi tocmai Ioan Paul al II-lea?
Un vis. Atunci, Papa a numit România
ca fiind Grãdina Maicii Domnului.

A.M. Vã amintiþi vreo vorbã de
duh, vreun sfat pe care l-aþi primit ºi
care v-a ajutat sã depãºiþi momente
dificile din viaþã?

D.P. Îi plãcea tare mult sã poves-
teascã parabola lui Iov. Atât îi era pe
plac Iov încât, aproape instantaneu,
uneori, îmi amintesc vocea pãrintelui
când descifra aceastã poveste, cu
bucurie, cu uimire, cu încredere, cu tot
raiul bucuriei sale. Întreg semnul lãsat
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în mine de cãtre pãrintele Galeriu este
povaþã, este de ajutor, de folos în toate
momentele vieþii. Apoi, mereu îmi
amintesc, nu ºtiu de ce, cã Pãrintele
Galeriu spunea despre Andrei Pleºu cã
este foarte talentat în credinþã, lucru
care mã uluia… Îl preþuia ºi îl iubea
foarte mult pe Andrei Pleºu, cu care se
întreþinuse încã în anii comunismului în
cartea Dialoguri de searã, publicatã
abia în 1991, tot la editura Harisma.
Cum sã fii talentat în credinþã? Asta îmi
spunea în urmã cu mai bine de 20 de
ani. Mult mai târziu, în anii din urmã,
Andrei Pleºu a publicat Despre îngeri
ºi Parabolele lui Iisus. 

Dar poate cel mai adesea îmi amin-
tesc o spusã a pãrintelui, auzitã pe la
vremea amiezii, vara, pe care am ºi
aºezat-o drept motto al unei încercãri
poetice din volumul Fãrã întoarcere:
“Numai unui mort nu-i mai este foame
ºi sete!”. Apoi, tot în linia înþelegerii
adânci a lumii, a omului, pãrintele îmi
spunea cã “orgoliul, dintre pãcate, este
ultimul care ne stãpâneºte”.

A.M. De ce aþi ales tocmai titlul Cu
pãrintele Galeriu între Genezã ºi
Apocalipsã? Pãrintele v-a ajutat sã vã
regãsiþi pe plan spiritual, sã obþineþi
un echilibru între cele douã extreme,
cei doi poli ai existenþei, naºtere ºi
moarte, genezã ºi apocalipsã?

D.P. Decodaþi prea în favoarea
mea, sunteþi prea amabilã cu mine, se
vede cã v-a plãcut cartea cu pãrintele.
Cartea trebuia sã aibã douã volume. Al
doilea urma sã fie mai voluminos decât
primul ºi fãcusem, împreunã cu pãrin-
tele, cuprinsul ºi lista dialogurilor care
trebuiau sã fie aºezate acolo. În cel
de-al doilea volum. Dar… n-a fost sã
fie. Aºa, fãrã al doilea volum, titlul nu
se mai justificã în întregime. Primul vo-
lum ºi singurul a fost scris/vorbit între
anii 1992 ºi 1994, chiar dacã a fost
editat abia în 2002. Cartea trebuia sã
aparã atunci, în 1994. Dar, fãrã sã am
vreo vinã, deºi am predat manuscrisul
la vreme, nu a apãrut, stând în sertare
mai bine de 8 ani. Ba chiar mi s-a spus
cã manuscrisul s-a pierdut, iar eu nu
aveam o altã copie… Când, în sfârºit,
a apãrut, în 2002, am schimbat doar
data prefeþei, deºi era scrisã încã din
1994, fãrã sã schimb nici un cuvânt.
De aceea cuvintele de acolo par mai
tinereºti, aveam 39 de ani când le-am
scris, nu 47, ca în 2002.

Aº vrea sã-i întâlnesc pe pustnicul
Rafail Noica, fiul lui Constantin Noica, ºi

pe pãrintele Mina Dobzeu, cel care l-a
creºtinat pe evreul Nicolae Steinhardt.

A.M. În prefaþa cãrþii vorbiþi despre
un chip integral al omului, chip con-
turat prin manifestarea credinþei.
Consideraþi cã spiritualitatea conferã
o identitate umanã autenticã?

D.P. Da, în absenþa spiritualitãþii
omul este asemeni socului sau palti-
nului ºi, de fapt, nici mãcar atât. Gân-
direa integralã cuprinde manifestãrile
omului, biografia sa, de la origini pânã
la pragul ultim al existenþei, pragul în
care îºi depãºeºte condiþia cãderii,
intrând în cealaltã condiþie, în cealaltã
Împãrãþie, condiþie pe care a actuali-
zat-o, prin Înviere, Iisus. Chipul integral
nu poate fi doar un “produs” al lumii
(tele)vizuale în care ne petrecem...
Trebuie sã mai existe ºi altceva... Pre-
þuitul nostru filosof Mihai ªora mãrturi-
seºte: “Dupã ce am auzit prima predicã
a Pãrintelui, acolo m-am dus în conti-
nuare ºi în celelalte duminici, aºa cum
se duce însetatul la izvor. Punctul de
plecare al predicii era îndeobºte Evan-
ghelia zilei, cãreia, ca nimeni altul, Pã-
rintele Galeriu îi dãdea în vileag tâlcu-
rile deopotrivã adânci ºi înalte, cãci
legau indisolubil împreunã lumea în
care ne ducem veacul ºi tainele cele
de necuprins care o strãlumineazã.
Existã fiinþe alese care-ºi lasã am-
prenta în cei cu care se întâlnesc. În
mine, Pãrintele Galeriu ºi-a lãsat am-
prenta. Pentru totdeauna.”

A.M. Aþi afirmat, tot în prefaþã, cã
întâlnirea cu pãrintele a fost una for-
mativã. Puteþi nuanþa aceastã idee?

D.P. Pãrintele mi-a dat puterea de a
accede la o nouã dimensiune a con-
ºtiinþei mele, conºtiinþa creºtinã, care
hrãneºte latura activã a fiinþei, dincolo
de ideologii, cuvinte ori sisteme (poli-
tice ºi filosofice). Pãrintele Galeriu mi-a
întãrit încrederea pe care o aveam în
oameni. Sfinþia sa se îndura de tot
omul ºi de toatã fãptura. Pânã la a-l
întâlni, ceilalþi îmi spuneau mereu sã
nu mã amãgesc ºi cã am naivitãþi pe
care viaþa mi le va “taxa”. Dar nu am
cum sã nu mã “amãgesc”, încrederea
constituie aproape întreg suportul meu
existenþial, oricâte inconveniente mi-ar
aduce... Nu pot fi dezamãgit, pentru cã
puterea mea de amãgire este imensã
ºi mereu, continuu regenerabilã... n-
am aer altfel, mã sufoc... chiar dacã,
apoi, faptele din jur mã contrazic. Su-
port contrazicerea, eºecul, feedback-ul

negativ devastator, dar nu mã suport
pe mine incredul, ferm, suficient ºi si-
gur pe mine.

A.M. A fost pãrintele Galeriu un
model pentru dvs.?

D.P. Încã este ºi cred cã nu mã va
pãrãsi niciodatã. Mulþi preoþi spun cã
lumea noastrã este satanizatã. Aºa
spune ºi pãrintele Iustin Pârvu. Pãrin-
tele Galeriu nu te speria, nu încerca sã
te aducã pe cale îngrozindu-te cu toate
pãcatele pãmântului, ci, dimpotrivã,
vedea în lume o minunatã poveste
care meritã trãitã ºi care-i aproape la
fel ca în ceruri. În plus, am aflat destul
de târziu ºi cu emoþie, mult dupã dispa-
riþia pãrintelui cã... nu mã pricep deloc
la oameni, cum se spune, deºi în tine-
reþe mai ales m-am legãnat cu gândul
cã sunt mare meºter, cã nu-mi scapã
nimic ºi cã oamenii sunt “cãrþi des-
chise” în faþa mea... tot aºa cum eram
ºi eu în faþa lor... Este cu adevãrat
mare ºi continuã tentaþia de a te crede
expert în teritorii incontrolabile, nemã-
surabile ºi... am cãzut în ea mult ºi
multã vreme... Acum, ce sã fac? Sã
devin, la bãtrâneþe, acru ºi bãnuitor,
detectiv ºi poliþist, fãrã ºcoalã în
domeniu, fãrã calificare ori talent?

Pãrintele Galeriu. Pe mãsurã ce
viaþa mi se împuþineazã, devine cu
adevãrat, tot mai adânc, un model,
adicã de neatins. Nu gãsesc decât noi
motive pentru a tinde cãtre sfinþia sa,
cãtre blândeþea ºi bunãvoinþa sa. Abia
acum, în anii din urmã, modelul întru-
chipat de cãtre pãrinte îmi pare cu mai
multã limpezime a fi minunat ºi adevã-
rat. Oricum, pãrintele spunea cã sin-
gurul model – Modelul - este Hristos. 

A.M. Înainte de a-l cunoaºte pe
duhovnic, l-aþi visat. Consideraþi cã
a fost un vis premonitoriu, care avea
sã vã modifice în plan interior,
îmbunãtãþindu-vã existenþa?

D.P. Nu doar eu l-am visat. ªi o pro-
fesoarã de filosofie din Galaþi, Eugenia
Vlad, astãzi maicã, l-a visat. Mai bine
sã vorbim despre Maica Siluana, cãci
acesta este numele de acum al
profesoarei Eugenia Vlad, în tinereþe o
apropiatã a celei care a fost Alice
Botez. Am cunoscut-o la Pãrintele
acasã ºi mi-a povestit cã voia sã se
sinucidã, înainte de a-l întâlni în
Bucureºti, la Sf. Silvestru. Iatã cã au
trecut 20 de ani de când am cunoscut-
o ºi astãzi este o persoanã duhovni-
ceascã respectatã ºi ascultatã. Nu au
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mai muncit-o gândurile sinuciderii,
dupã ce l-a întâlnit pe pãrinte, a de-
venit Maica Siluana.

A.M. Din acel vis a rãsãrit direcþia
unui dialog concret, materializat?

D.P. Da, Eugenia Vlad a devenit
maicã, intrând în dialog cu Cerul ºi
construind în sine ºi în ceilalþi Împãrã-
þia Cerurilor. Viaþa mi s-a pãrut de
atunci mult mai... suportabilã, chiar
binefãcãtoare. Am suportat, apoi, toate
cãderile, întreaga faþã nocturnã a lumii,
cu bucurie aproape ºi cu rãni de dife-
rite dimensiuni. Pãrintele a vegheat
mereu ca sã nu fiu ucis cu totul... Îmi
spunea, uneori, mai ales când soseam
de la Iaºi, dupã ce o vreme nu ne auzi-
serãm decât la telefon, “frate Dorine”.
O datã, o singurã datã, aveam vreo 35
de ani, iar pãrintele cam 75, m-am în-
vârtoºat ºi, când m-a întrebat, ca de
obicei “Ei, ce mai faci, frate Dorine?”,
i-am rãspuns cu sfialã, dar apãsat, ca
sã trec cu bine pragul cuvântului: “Bine
fac, frate Constantine!”. Mi-a fost uºor
teamã sã nu-l amãrãsc, sã nu-i creez
vreun disconfort, nu ºtiam cum va primi
vorbele mele, dar pãrintele a zâmbit
profund ºi... i-au dat lacrimile. Atunci
am înþeles ce sens adânc nutrea sfinþia
sa pentru cuvântul frate. Noi, acum, fo-
losim acest cuvânt aproape fãrã emo-
þie ºi fãrã o învestiturã oarecare, dese-
mantizat, ca mai toate cuvintele noas-
tre, uºurele, de strânsurã ºi nesigure.

Dacã veþi cãuta pe Youtube, veþi gãsi
predici ºi cuvântãri ale pãrintelui ºi veþi
auzi un glas puternic ºi curat, edificat, al
unui om mãrunþel, din Rãcãtãu, Bacãu,
pentru care cuvintele mai aveau încã
sens ºi erau expresive, cum se spune.
Poate aduce un strop de înþelegere fap-
tul cã niciodatã, însoþindu-l ºi în Bucu-
reºti, ºi în þarã, nu l-am vãzut îmbrãcat
altfel decât în straiele preoþeºti.

A.M. Pãrintele v-a învãþat sã vã
esenþializaþi existenþa, sã descope-
riþi sau sã redescoperiþi semnifica-
þiile sacrului?

D.P. Da, am început sã descopãr
sensurile creaþiei. Cred cã pãrintele a
deschis poarta revelaþiei naturale, de
dinaintea Revelaþiei Supranaturale.
Da, aºa este, le-am zãrit adesea, dar
le pierd uneori... sensurile Creaþiei.
Trebuie sã muncesc mereu pentru a
mã afla pe cale, pentru a nu cãdea
prea multã vreme în îndoialã, chiar
dacã (sau mai ales dacã) îndoiala pare
a fi spornicã în fiinþã.

Cu multe, cu tare multe ai de luptat
dacã pânã în jurul vârstei de 30 de ani
nu ai reuºit decât sã supravieþuieºti în
anecdotica piticã ºi fãrã sens a comu-
nismului românesc cel lipsit de orice
urmã de viaþã autenticã.... Cum sã ai,
brusc, spirit civic ºi democratic, dacã
pânã la maturitate acestea erau cu-
vinte din bibliotecã, nu din viaþa activã,
cotidianã? 

Fiul lui Octavian Cotescu ºi al
splendidei actriþe Valeria Seciu este,
acum, cãlugãr la Muntele Athos, iar fiul
lui Constantin Noica este pustnic, în
România, dupã ce aproape întreaga
viaþã trãise, alãturi de mama sa,
Wendy Noica, în Anglia. Destine
sfãrâmate - destine fericite/împlinite!!!
Cum sã nu fii naiv într-o lume în care þi
s-a dat atât de puþin ºi þi se cere atât de
mult: sã înþelegi aceastã nemaipo-
menitã viaþã, cu zone prefabricate ºi în
care durerile sunt fierbinþi-fierbinþi?!
Cum sã-l îmbrãþiºezi pe aproapele
care furã ºi bea de stinge, în vreme ce
în comunism pãrea un om de caracter,
familist, echilibrat? În prezenþa pãrin-
telui, lumea pãrea sã intre într-o altã
ordine, mai adevãratã ºi lipsitã de
încleºtare, tensiune ori urã.

ªtia pãrintele sã le ia pe toate asu-
pra sa ºi pãºea prin Bucureºti asemeni
þãranului plecat la semãnat. Se repe-
zea lumea pe stradã, în Bucureºti, sã-i
sãrute mâna, ca la mine în sat, în ªtiu-
bieni, Botoºani. Bucureºtiul Pãrintelui
Galeriu era un mare sat, iar pe Calea
Victoriei lumea abia aºtepta sã-i prindã
mâna dreaptã ºi sã o sãrute. Ca sã
putem sta de vorbã, de multe ori
ne-am plimbat noaptea prin Bucureºti,
pe strãduþe mai dosnice, pe strada
Armeneascã, pe strada Mântuleasa,
pe Ana Ipãtescu, pe la piaþa Galaþi... 

A.M. Ce alþi mari duhovnici aþi
cunoscut?

D.P. Pãrintele Galeriu m-a trimis
sã-l întâlnesc pe sfinþia sa pãrintele
Arsenie Papacioc de la Techirghiol. Am
stat, în vara lui 1993, multe ore la sfat
cu pãrintele Arsenie. Am mai publicat
câte ceva din acele convorbiri în Ziarul
de Iaºi (Monitorul, pe atunci), ca ºi din
cuvintele culese de la pãrintele Teofil
Pãrãian.

Apoi, împreunã cu pãrintele Ga-
leriu, am fost la Sihãstria sã-l întâlnesc
pe Ilie Cleopa. Pãrintele Galeriu m-a
dus, în 1994, dupã ce terminasem car-
tea cu sfinþia sa, la Sihãstria ºi m-a
lãsat acolo, în grija stareþului Victorin

Oanele care, cred, este ºi acum tot
acolo. Am rãmas la Sihãstria o sãptã-
mânã ºi în fiecare zi îl ascultam pe pã-
rintele Cleopa, care povestea despre
necazurile sale. Tot atunci l-am cunos-
cut ºi pe pãrintele Ioanichie Bãlan,
care pregãtea mai multe tipãrituri cu
pãrintele Cleopa. Era botoºãnean pã-
rintele Cleopa, ca ºi PF Teoctist, aºa
cum botoºãnean sunt ºi eu. Înainte,
l-am cunoscut ºi pe pãrintele Ilarion
Argatu, care locuia atunci la Cernica.
Tot în 1994, pãrintele Galeriu a dorit sã
mã ducã chiar în casa pãrintelui Ilarion
Argatu din judeþul Neamþ ºi sã-mi arate
biserica din satul acestuia, cu icoana
sa vestitã. Cu pãrintele Ilarion nu am
nimic înregistrat, sfinþia sa fiind încon-
jurat de mulþime de oameni când am
fost sã-l vãd. Cred cã fiul pãrintelui Ga-
leriu, Rodion, are acasã casetele fil-
mate în acele zile. ªi cu pãrintele Cleo-
pa, ºi cu fiul pãrintelui Ilarion - tot preot
ºi rãmas preot în satul sãu din Neamþ... 

A.M. Cu ce pãrinte aþi mai dori sã
staþi de vorbã ºi sã scrieþi o carte?

D.P. Cu pãrintele Teofil Pãrãian de
la Sâmbãta de Jos, judeþul Braºov,
care-i orb de la 18 ani ºi care-i cel mai
tolerant (înþelegãtor) preot pe care
l-am cunoscut. Cu sfinþia sa aº fi stat
zile întregi la sfat, m-aº fi desfãtat în
dulceaþa cuvântãrii sale minunate.

De fapt, pânã de curând, de fiecare
datã când mi-era dor de bunul ºi dragul
pãrinte Galeriu mã gândeam imediat
cã încã am ºansa de a trãi pe acelaºi
pãmânt cu sfinþia sa, pãrintele Teofil
Pãrãian, dulceaþa lumii acesteia. Între
timp, a plecat la Domnul ºi Pãrintele
Teofil, anul trecut. ªi cu pãrintele Ra-
fail, fiul lui Constantin Noica, mi-ar plã-
cea sã povestesc, dar sfinþia sa stã pe
un munte, singur, ºi nu primeºte pe
nimeni la sfat. Nu l-am vãzut decât pe o
casetã video vorbind despre filmul
Ostrov, poate cel mai curat film pe care
l-am vizionat în viaþa aceasta. Nu ºtiu
de ce, dar parcã cel mai adânc m-au
miºcat douã filme: Ostrov ºi Love story,
dar numai la Love Story am plâns.
Aveam exact 15 ani, eram deja mare.

Nu ºtiu dacã voi ajunge vreodatã la
pãrintele Rafail Noica, dupã ce am ra-
tat întâlnirea cu pãrintele sãu, dar mult
m-aº bucura dacã mi s-ar întâmpla
asta. Aº vrea, de fapt de multã vreme
doresc asta, sã-l vãd ºi pe pãrintele
Mina Dobzeu, de la Huºi, pãrintele
care l-a creºtinat pe evreul Nicolae
Steinhardt, o altã minune româneascã.
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Marin Sorescu face parte, cum îndeobºte se
ºtie, din celebra generaþie ’60, anunþatã de
„buzduganul lui N. Labiº” (Eugen Simion), des-
pre care Adrian Pãunescu a elaborat o exce-
lentã lucrare (extrem de importantã pentru cã
aceastã generaþie este vãzutã din interior, de un
membru marcant al ei). Ioan Alexandru este unul
dintre ei (alãturi de Nichita Stãnescu, Ana Blan-
diana, Ion Gheorghe etc.), un poet autentic ºi un
publicist remarcabil în care patriotismul se mani-
festã în „marginile adevãrului”. Deºi este autorul
unei opere valoroase, Ioan Alexandru a intrat în
conul de umbrã, pentru cã nicio oficialitate clu-
jeanã sau bucureºteanã nu-i organizeazã o
manifestare omagialã. 

Fac aceastã paralelã între doi mari creatori,
prieteni ºi colegi de generaþie, unul beneficiind
de „Zilele Marin Sorescu”, organizate la Craiova,
întâi de cãtre Teatrul Naþional (director Emil
Boroghinã, cãruia, actualul director Mircea Cor-
niºteanu, i-a dat numele Poetului), apoi Primãria
Craiova ºi Consiliul local, iar celãlalt uitat cu
desãvârºire. Eforturile logistice ºi financiare ale
Primãriei Craiova, prezenþa la Craiova a marilor
personalitãþi europene (Michael Metzeltin, Kopy
Kycyku, Jacques de Decker, Serge Foucherou,
John Fairleigh) ºi naþionale (Eugen Simion,
Fãnuº Neagu, Grigore Vieru, Adam Puslojici,
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tãrâþeanu,
D.R. Popescu, Maya Simionescu, Dan Hãulicã
(toþi membri ai Academiei Române), Adrian Pãu-
nescu, Lucian Chiºu, Nae Georgescu, Al. Do-
brescu, I. Miloº, Varujan Vosganian, Victor Crã-
ciun, Mircea Dinescu, M. Ungheanu, Mircea
Micu, Ilie Purcaru, Fãnuº Bãileºteanu, Gr. Traian
Pop, Mihaela Podocea Constantinescu, etc.,
chiar ºi foºtii preºedinþi, Ion Iliescu ºi Emil
Constantinescu, alãturi de actori de prestigiu de
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” sau din þarã
(Tudor Gheorghe, Ilie Gheorghe, I. Colan, Cera-
sela Iosifescu, E. Boroghinã, Mircea Albulescu,
I. Caramitru, Dorel Viºan, Adrian Pintea, St. Ior-
dache, Virgil Ogãºeanu, Horaþiu Mãlãiele, Mir-

cea Corniºteanu, Valeriu Dogaru, Ioana Crãciu-
nescu, Victor Rebenciuc, G. Mihãiþã, Valentin
Mihali, Eusebiu ªtefãnescu, Claudiu Bleonþ etc.,
etc.) deci, toate aceste eforturi conjugate sunt
caracterizate de un membru al familiei Sorescu
drept „festiviste, irelevante ºi foarte costisitoare”
somând chiar: „Nu se poate perpetua acelaºi
festivism”, fiind momentul de a se „evita verdictul
general de improvizaþie”.

Omagierea sincerã a lui Marin Sorescu este
„festivistã”, în schimb casa Poetului de la Bul-
zeºti, construitã cu mari eforturi de Marin So-
rescu spre a deveni Casa Memorialã ºi de Crea-
þie pentru scriitori ºi pictori (soþia scriitorului,
Virginia Sorescu, mi-a mãrturisit la mormântul
scriitorului de la Bellu, cu câteva luni înainte de
a se duce alãturi de soþ, cã ºi dânsa doreºte ca
aceastã casã sã aibã aceeaºi destinaþie) este
prilej de hãrþuialã ºi de împãrþealã între unii
membrii ai familiei. E un proverb românesc:
„înainte de a vedea paiul din ochiul altuia, sã
vezi bârna din ochii tãi”.

Dar, sã lãsãm caravana sã treacã, în ciuda
celor care o latrã. La Craiova, ºi de data acea-
sta, la cea de-a XIII-a ediþie, Marin Sorescu a
fost omagiat cum i se cuvine. Au venit la Craiova
personalitãþi marcante, prieteni ai Poetului, care
au scris despre el sau i-au luat apãrarea când
scriitorul era umilit ºi batjocorit, obligat sã-ºi dea
demisia din Uniunea Scriitorilor (unde au fost
membrii familiei sale în acele momente dificile
pentru Marin Sorescu?!). L-au omagiat, aºadar,
acad. Eugen Simion (prezent la toate ediþiile,
preºedintele juriului de acordare a premiilor),
acad. N. Dabija (care a prezentat ºi vol. de nu-
vele Nu vã îndrãgostiþi primãvara) ºi acad. Mihai
Cimpoi (autorul unei recente lucrãri de pionerat
în literatura românã, M. Eminescu. Dicþionar
enciclopedic), veniþi din Chiºinãu, acad. Vasile
Tãrâþeanu din Cernãuþi, acad. Nicolae Breban,
prof. dr. Victor Crãciun, prof. univ. dr. N. Geor-
gescu, prof. Doina Rizea, toþi din Bucureºti.

Premiile naþionale „Marin Sorescu”, acordate

Marginalii craiovene la

Zilele Marin Sorescu



de Primãria Craiova ºi Academia Românã, au fost
acordate acad. N. Breban „pentru valoarea excep-
þionalã a operei sale ºi pentru preþuirea sa faþã de
Marin Sorescu” ºi lui Tudor Gheorghe, „pentru con-
tribuþia lui excepþionalã în interpretarea poeziei lui
Marin Sorescu ºi pentru întreaga sa creaþie artisti-
cã”. ªi, într-adevãr, fenomenul Tudor Gheorghe ºi-a
dat, ºi la aceastã ediþie, întreaga mãsurã a talentului
sãu, printr-un concert extraordinar, în premierã
naþionalã, Ce-am avut ºi ce-am pierdut, pe versurile
lui Marin Sorescu. Un spectacol de excepþie, în care
maestrul Tudor Gheorghe (finul lui Adrian Pãu-
nescu) a demonstrat cã ºtie sã desluºeascã ca ni-
meni altul creaþia sorescianã.

Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”,
prin directorul sãu, Ionuþ Pãtularu, a iniþiat o masã
rotundã cu tema „Modelul sorescian”, la care au
participat invitaþii: N. Breban, M. Cimpoi, N. Dabija,
V. Tãrâþeanu, N. Georgescu. Cu acest prilej, Victor
Crãciun a acordat o diplomã ºi o medalie primarului
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, care a participat la
întreaga manifestare ca simplu cetãþean, gest una-
nim apreciat.

A doua zi sorescianã a debutat la Biblioteca
„Alexandru ºi Aristia Aman”, devenitã un autentic loc
de culturã, unde au fost lansate: Jurnal de cãlãtori,
vol. 6 ºi Poezii populare de Marin Sorescu, ediþii

îngrijite de G. Sorescu, Lacrimi ºi bani, roman de N.
Bãlaºa ºi Zbor de ghiocei de Beatrice Silvia So-
rescu. Moderatorul acþiunii a fost prof. Maria Antoa-
neta Dobrescu, despre cãrþi vorbind G. Sorescu,
Gabriela Rusu-Pãsãrin, Marian Barbu ºi Toma
Velici. Surpriza acestei manifestãri a fost prezenþa ºi
discursul omagial al invitaþilor: M. Cimpoi, N. Dabija,
V. Tãrâþeanu, N. Georgescu, Victor Crãciun. În ace-
eaºi zi ºi în aceeaºi locaþie, dar în Sala „Marin So-
rescu”, Teatrul „Colibri” a organizat un medalion lite-
rar „Marin Sorescu”, cu participarea actorilor Rodica
Prisãcaru ºi Ionica Dobrescu, a directoarei-scrii-
toare Doina Pologea.

Urmãritã cu interes de invitaþi ºi mass-media,
pelerinajul la Bulzeºti a lãsat un gust amar, de casã
pãrãsitã, în ciuda eforturilor prof. Ion Sorescu ºi a
soþiei sale de a menþine treaz interesul pentru casa
Poetului. Transformarea ei în casã memorialã este
de maximã urgenþã.

Alte instituþii craiovene ºi-au adus contribuþia lor.
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” a organizat
expoziþia de artã plasticã, Irizãri soresciene, Liceul
de Artã „Marin Sorescu” a adus un omagiu muzical,
realizat de profesorii ºi elevii liceului, Radio Oltenia
Craiova, sub genericul Marin Sorescu ºi prietenii
sãi, prin Gabriela Rusu-Pãsãrin i-a avut la microfon
pe invitaþii de onoare. De altfel, oaspeþii Craiovei au
fost suprasolicitaþi la diverse emisiuni ale TVR Cra-
iova, Radio Oltenia sau alte posturi locale.

A doua searã, pe scena Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” au recitat din creaþia celui omagiat: Dorel
Viºan, Ilie Gheorghe, I. Colan, Cerasela Iosifescu,
G. Costea, Valeriu Dogaru, Emil Boroghinã, Claudiu
Bleonþ, Mircea Corniºteanu. Au fost recitate nu nu-
mai poezii sau prezentate scene din dramaturgia sa,
dar au fost citite pagini din memoriile lui Marin So-
rescu despre avatarurile piesei sale, Existã nervi?,
pusã în scenã în 1982 de Mircea Corniºteanu, ju-
catã excelent de actorii Naþionalului craiovean, dar
opritã cu brutalitatea de primul secretar Miu Do-
brescu. „Sunt bântuit de rele presimþiri”, scria
Sorescu, referindu-se la acest trist episod. Sperãm
sã fie, acolo sus, de unde ne priveºte, bântuit de
bune presimþiri, pentru el ºi þara sa, cãci vorba lui I.
Creangã: „În þara asta n-ar fi rãu sã fie bine”.

P.S. Un venerabil scriitor voia sã ajungã la micro-
fonul Primãriei, la finalul Sesiunii solemne, spre a
remarca absenþa notabilã ºi, dintr-un anumit punct
de vedere chiar beneficã de la aceste manifestãri a
conducerii filialei Craiova a USR ºi a ICR Dolj, a
revistei „Ramuri” ºi editurii „Scrisul Românesc”,
unde Marin Sorescu a fost secretarul filialei, redac-
tor ºef, respectiv director.

Vasile Mic
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Mã bucur cã sunt, helas!, printre puþinii mei
contemporani care au o bibliotecã în care mai sunt
încã ºi cãrþi necitite, ºi cãrþi care au fost citite nu
numai odatã, ºi la care încã revin când tic-tac-ul lor
rãsunã în inima mea ca o chemare.

Aºa s-a întâmplat într-o searã, când istoria „Drãcu-
leºtilor” mi-a fãcut semn, ºi am tras-o uºurel din raft.

E cartea unei scriitoare, Georgina Viorica Rogoz,
pe care o cunosc doar dupã nume. Am citit-o prima
oarã prin anul 2001 la Montreal. Mi-o dãduse cineva
care nu þinea s-o pãstreze. Eu am citit-o pe nerã-
suflate ºi numai o tragedie familialã m-a împiedecat
atunci sã vorbesc despre ea. Între timp, cu inter-
netul, i-am vãzut ºi biografia. La fel de sesizantã ca
ºi scrierea. Aceastã doamnã Rogoz este fiica lui
George Paul Huber, procuror al Curþii de Conturi
înainte de 1947 ºi a celebrei actriþe Marieta Sadova
pe care am vãzut-o jucând la Bucureºti pe scenele
teatrelor Notara, Naþional în tinereþea mea, ºi
despre a cãrei inteligenþã se vorbea mult, calitate
rareori legatã de talentul actoricesc. A fost în repe-
tate rânduri victimã a regimului comunist.

Fostã lector la Universitatea din Bucureºti în
perioada 1950-1957, G.V. Rogoz a publicat nenu-
mãrate Basme, printre care un volum de „Basme
Þigãneºti”, în 1960, care a fost interzis ºi dat ime-
diat la topit, ca fiind rasist, conform politicii oficiale
privind minoritãþile, dar care a fost reeditat în 1977
ºi premiat de Asociaþia Scriitorilor Români din
Bucureºti.

Dupã aceste experienþe autoarea s-a lãsat
atrasã de locuri mai sigure, cum e domeniul istoric
ºi literatura ºtiinþifico-fantasticã.

ªi astfel, i se publicã în 1964 cartea cu sec-
venþe istorice „Pe Argeº în sus” care anunþã inte-
resul ei pentru trecutul naþional.

În 1970 îi apare volumul „Vlad, fiul Dracului”,
devenit în varianta ultimã „Drãculeºtii” (1977, Edi-
tura Albatros, cãruia i se atribuie Premiul Asociaþiei
Scriitorilor Români).

În colecþia ºtiinþifico-fantasticã i-au apãrut
cãrþile: „Eu ºi bãtrânul Lup de stele” (1966), „Taina
sfinxului de pe Marte” (1967), „Anotimpul sirenelor”
(1975), „Sã nu afle Aladin” (premiat la Concursul
European de literaturã pentru copii de la Padova în

1982 ºi de Asociaþia Scriitorilor Bucureºti).
Din 1985 scriitoarea s-a stabilit în Germania.
Dar mã opresc aici, pentru cã interesul meu s-a

abãtut asupra cãrþii „Drãculeºtii”, o istorie ºi o peri-
oadã peste care nu se poate trece uºor.

Stufoasã la început, cu parcã prea multe perso-
naje, lupta dintre familia Dãneºtilor ºi familia Drã-
culeºtilor, urmaºii lui Mircea cel Bãtrân, se duce
când pe faþã, când pe ascuns, cu multe asasinate,
bãtãlii pierdute sau victorioase, pentru ocuparea
tronului Þãrii Româneºti.

Nu mã pot mira în de ajuns de viziunea largã a
frescei istorice a secolului 15 în plin ev mediu
românesc, vãzutã ºi conceputã vizionar, peste
veacuri, dar cu detalii, evident multe, foarte multe
imaginate (ºi ãsta-i meritul cel mare al biografului,
s-o îmbrace în hainele, cutumele, credinþele ºi
temperamentele oamenilor, cu rãzvrãtirile lor care
au fost, ºi vor fi în vecii vecilor).

Realitatea istoricã este cadrul ºi trama pe care
se þese viaþa acestor generaþii de Domni ºi boieri
ce luptã pentru putere, pentru domnie, pentru avu-
tul ºi viaþa lor ºi pentru supravieþuirea lor în pânza
de pãianjen a trãdãrilor.

Autoarea are capacitatea de a recompune
trecutul pe baza documentelor istorice consultate
cu acribie filologicã. Numeroasele documente ci-
tate, extrase cu dibãcie ºi rezervã, din cronici ºi
letopiseþe, din corespondenþa regilor ºi boierilor
din toate þãrile Europei de la Roma pânã la Istan-
bul, fac din aceastã scriitoare o documentaristã
redutabilã.

Doamna Rogoz creeazã atmosfera grea a
epocii, împânzitã de crime ºi trãdãri. Descrierea
înmormântãrii lui Vlad Dracul (tatãl, asasinat ºi
tãiat în bucãþi) e mai sinistrã ca un omor din
Agatha Christie. Aºezarea sicriului (de altfel cu
niºte rãmãºiþe îndoielnice de a fi din trupul lui) sub
o lespede anonimã a bisericii de pe lacul Snagov
ca sã calce toþi peste el, face sã îngheþe creierii ºi
valvele inimii celor prezenþi atunci, ca ºi acum ale
cititorilor. Compoziþie complexã, care, cu toate
ataºamentele verbale ºi descriptive ale epocii,
arhaisme ºi turcisme, recompun un gen literar
contemporan, romanul istoric.

DRĂCULEŞTII
de Georgina Viorica Rogoz

Cronica literarã



Limba veche româneascã este vedeta povestirii „un
murmur nedistinct de voci rãguºite… umplând aerul
de o stranie aºteptare – ca suflul adunat în golul vãilor
înainte de începerea furtunii.”

ªi ceea ce este unic între multele biografii ale
eroului, autoarea ne oferã o imagine nouã a Domnului
Vlad Þepeº, neconformistã ºi cu atât mai veridicã.
„Toate se leagã în adevãr ºi ficþiune, aºa încât de la
descripþie ºi portret pânã la scene de bãtãlie, toate
sunt determinate, dar capãtã o integrare literarã, este-
tic certã” (Zoe Dumitrescu-Buºulenga).

Astfel, la urarea unui boier pentru o domnie fericitã,
fiul Dracului rãspunde: 

– Sã-mi doreºti, Stepane, în prim rând o domnie
viteazã ºi liberã, ca sã pot sãvârºi binele aºa cum îl
gândesc eu… Cât priveºte fericirea… nu-i menitã pen-
tru mine.

Iar la pagina 302, se explicã: „Numai fiindcã m-am
simþit ciomag al Dreptãþii lui Dumnezeu ãl Sfânt am
fost vladnic sã curãþ þara de furi ºi tâlhari ºi ticãloºi…
Numai cu sabia, cu parul ascuþit ºi cu zãbala în gurã îi
þin în frâu pe duºmanii mei dinãuntru; numai cu groaza
îi pot îmblânzi pe cei din afarã…”

În ajun de a fi omorât miºeleºte pe la spate de unul
din boierii viitorului domn Laiotã, Vodã Vlad îi spune
unui prieten:

– Roagã-te sã pãzeascã Dumnezeu þãriºoara asta
de vânzãtori ºi de hicleni, cã de turci o voi pãzi eu; mie
îmi e dat s-o pãzesc ºi-mi voi duce lucrul pânã la
capãt.

„O deznãdejde treazã ºi înverºunatã îl bântuia pe
Þepeº. Deºi învingãtor, simþea în aer trãdarea. O sim-
þea în jur, strângându-se ca un laþ, gata sã-l sugrume,
chiar în clipa când ar fi putut fi foarte sigur de izbânda
cea mare. Simþea, din acea întârziere ºi tãcere a tânã-
rului Crai Mattia (care cobora încet, mult prea încet ºi
grijuliu cu banderiile lui regale prin Transilvania) cã nu
se poate bizui pe el, nici pe ceilalþi cavaleri ai ungurilor
sau ai Apusului, nici pe fãgãduielile Veneþiei sau ale
celorlalþi creºtini din jur. Poate cã, în acele zile, Vlad tot
mai nãdãjduia sã-i trimitã ceva oaste Papa Pius sau
dogele Veneþiei. Dar rãzboiul sfânt propovãduit de
înflãcãratul pontif cãrturar ºi poet, nu gãsise rãsunetul
cuvenit la bancherii ºi cârmuitorii cetãþilor italice, sfâºiate
între ele de mãrunte lupte ºi pizmuiri deºarte, împie-
decate sã vadã limpede primejdia, cu adevãrat mare, ce
ameninþa dinspre Rãsãrit întreaga lume creºtinã …”

Multe expresii poetice cresc valoarea (dacã nu
istoricã dar sigur literarã) a acestei scrieri. Povestitorul
spune tulburat la un moment dat: „M-am pogrãznit într-
o neliniºte mult vinovatã, ca într-o vâltoare ce mã
trãgea afund ºi din care nici astãzi nu pot ieºi decât pe
cuget cu mãtasea nevãzutã, otrãvitã de ºtimele tãcerii,
din lacuri fãrã þãrm…”

Sau: „în galopul mut ºi orb al anilor topiþi ca fulgii
ninsorilor…”

„Era o liniºte de sfârºit de lumi, ori poate de-nceput”.

Scriitoarea Georgina Viorica Rogoz are un suflu
puternic, pe mãsura eroului ales, dar cu modestie ºi
onestitate recunoaºte cã „fiinþa adevãratã a lui Vlad
îmi scapã, trece dincolo de pãtrunderea mea, dincolo
de Bine ºi de Rãu…”

Cu toate acestea, sau poate tocmai pentru toate
acestea, ea a realizat o operã valoroasã rarã, pe care
o recitesc acum cu un nou interes ºi mai ales cu
plãcere.

L’histoire est un roman qui a été (Ed.et J.de
Goncourt)

Un singur lucru penibil: retipãritã în 1977, pe hârtie
proastã de ziar, repede îngãlbenitã ºi cu o literã micã
de un negru-cenuºiu abia lizibilã, cu coperþile de un
carton moale care crapã de la prima lecturã, cons-
tatãm cã în România lucrurile nu s-au schimbat, facem
tot lucru prost perisabil ºi inestetic. Am un Ovidiu ºi un
Cicero de la 1500 în perfectã stare, care-ºi râd în
barbã de publicaþiile debile apãrute dupã 500 de ani.
Cartea de vizitã a Editurii Albatros e rãu ºifonatã.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com
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DE FIECARE DATA

Sã mã întrebi de fiecare datã
Dacã în somn m-am ostenit destul
Dacã-n oglinzi vãd vârsta mea scãpatã
Din primãvara unui peduncul.

Pe flori dac-a mai nins cu primãvarã
ªi dacã pe cãrãrile cu paºi
Topit-a vântul coama lor amarã
Sã-mi vindece pustiul din urmaºi.

Sã mã întrebi ºoptit,doar în silabe,
Dacã pomeþii iernii înc-adorm
Genunchii plânºi sub rugile ei dalbe
ªi doare mersul lor cuneiform.

Sã nu mã-ntrebi de fiecare datã
Ce-am sã mã fac cu jumãtatea ta
Ce-a uns cãuºul palmei mele-odatã
ªi-a spart în douã jumãtatea mea.

CÂND NU MÃ IERÞI

Sã mã ierþi când nu mã ierþi,
Sau când toaca nu mai bate,
Sau când ploaia nu respirã
Peste doruri tatuate…

Când tãcerea-mi se preumblã
ªi se pierde prin petunii
Tu, iubirea de nãdejde,
Sã o legi cu alte funii...

Când se-ating, se ocolesc
Flori pe vârsta degeratã
Aripi lasã-mã  sã-mi cresc
Pe-o iubire de-altãdatã...

Sã dai forme, sã iubeºti
Crinii sorþii…crinii-s crini
Peste frunþile cereºti
Ne boteazã-n serafimi…

Eu voi strânge-ntre coperþi
Mirodenii din stamine

ªi-am sã ºtiu c-ai sã mã ierþi
Primãvara…iat-o: vine…

Când mã ierþi, sã nu mã ierþi,
ªi-atunci, am sã ºtiu mai bine
Dacã ploii-i aparþine
Cerul pe care îl cerþi.

FERICIRE ÎMPÃRÞITÃ

Pentru un minut de fericire
Mi-aº împãrþi sufletul în patru zãri,

Spre rãsãrit
aº pune
ani prãfuiþi de jocuri pe cãrãri,

La nord 
aº aºeza în cântec
un pumn de-amar ºi încercãri.

La sud
m-aº apleca sã-nghesui
un val de clipe în culori.

Cãtre apus privesc.
ºi încã n-am rãbdarea chinuitã
sã îmi aºez pe poale
un dram de timp ºi-o orã fericitã.

IUBIRE PASTORALÃ

Femeie, mi se pare cã þi se ºterge urma
ªi toþi piraþii lumii în fine fac popas
De-aceea, ca pãstorul,eu îþi mai pasc cu turma
Tulpinile de verde ce-n mine þi-au rãmas

Sloboadã-þi vise ajunate sã mã pascã
Vântos, de n-ai gãsi nici flori, tu cautã sãmânþa
Adulmecã-þi drãgaica, în sâni iubiri sã-i creascã
Când mieii adormiþi o sã-mi atingã urma.

De-i ºti sã-mi ningi cu foc sã mã-ncãlzeascã
Când tu, sleit de iarna grea, fãrã sfârºit pãrând
Tulpinile de verde în râvnã or sã creascã
De-atâta verde crud, n-ai sã mai pleci curând...

INSOMNIILE
MIRUNEI
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Agero (Stuttgart / Germania, ISSN 2069 – 3397;
redactor-ºef: Lucian Hetco), sãptãmâna a 9-a / 17-23
februarie 2013, este una dintre cele mai importante
reviste online de limbã valahã, „cu cinci mii de cititori,
zilnic“, din America, peste Eurasia, pânã-n Australia.

Într-o varietate „mereu-îndimineþitã“ de rubrici (Actuali-
tatea – germanã, valahã etc. –, Analize si comentarii,
Istorie, Jurnalism, Lingvisticã, Poezie, Prezentare
de carte etc.), un cuprins bogat, diversificat, profesio-
nist-jurnalistic ºi, uneori, chiar academic, sau universi-
tar, cultivând o aleasã cunoaºtere a interacþiunii orizon-
turilor ºtiinþific ºi metaforic, putându-se, totodatã, mân-
dri ºi cu o veridicã, înaltã þinutã moralã / deontologicã

18 reviste de cultură /
literatură în cronica de iarnă

(2012 – 2013)
Cuprins:

1. Agero (Stuttgart / Germania, ISSN 2069 – 3397; redactor-ºef: Lucian Hetco), sãptãmâna a 9-a / 17-23
februarie 2013.

2. Cafeneaua literarã (Piteºti, ISSN 1086 – 2366; director: Virgil Diaconu, redactor-ºef: Marian Barbu), anul
X, nr 8 (115) / august, nr. 10 (117) octombrie ºi nr. 11 (118) / noiembrie 2012.

3. Cenaclul de la Pãltiniº (Sibiu, ISSN 2066 – 7957; redactor-ºef: Valentin Leahu; secretar general de
redacþie: Ovidiu Calborean), anul IV, nr. 26 /septembrie 2012.

4. Contraatac (Adjud, ISSN 1841 – 4907; director / redactor-ºef: Adrian Botez), anul XII, nr. 27 /decembrie
2011; anul XIII, nr. 28 / mai 2012, nr. 29 / noiembrie 2012.

5. Cugetul (Craiova, ISSN 1844 – 329X; redactor-ºef: Grigore-Marian Dobreanu, redactor-ºef adjunct:
Constantin Brânzan), anul V, nr. 20 / octombrie – decembrie 2012; anul VI, nr. 21 / ianuarie – martie 2013.

6. Destine Literare (Montreal / Canada, ISSN 1916 – 0623; director: Alexandru Cetãþeanu, redactor-ºef:
Eliza Ghinea, redactor-ºef adjunct: Maia Cristea Vieru; secretar general de redacþie: Ion Anton Datcu), anul V,
nr. 28 – 29 / martie – aprilie 2012, nr. 30 – 33 / mai – august 2012, nr. 34 – 37 / septembrie – decembrie 2012.

7. Jurnal liber (Winnipeg-Manitoba / Canada; director: Corneliu Florea – e-mail: dumitrupadeanu-
cf@shaw.ca), nr. 53 / varã, 2012.

8. Lamura (Craiova, ISSN 1583 – 1981; director fondator: Dan Lupescu, director: Ovidiu Ghidirmic; redactor-
ºef: Marian Barbu), anul XI (serie nouã), nr. 111 – 126 / iulie 2011 – martie 2012.

9. Lumina (Panciova / Serbia, YU ISSN 0350 – 4174; redactor-ºef: Ioan Baba), anul LXV, nr. 1, nr. 2, nr. 3
ºi nr. 4 / 2012.

10. Luminã Linã / Gracious Light (New York, ISSN 1086 – 2366; director: Theodor Damian, redactor-ºef:
Mihaela Albu, redactor-ºef adjunct: M. N. Rusu; secretar general de redacþie: Claudia Damian), anul XVIII, nr. 1
/ ianuarie – martie, 2013.

11. Noua Provincia Corvina (Hunedoara, ISSN 1841 – 4498; director fondator / redactor-ºef: Eugen Evu,
redactor-ºef adjunct / „redactor coordonator“: Ion Urda), anul XVI, nr. 61 – 62 / 2012) / Almanah-2012.

12. Noul Literator (Craiova, ISSN 2069 – 3397; redactor-ºef: Nicolae Petre Vrânceanu, redactor-ºef adjunct:
Florin Logreºteanu; secretar general de redacþie: Virgil Dumitrescu), anul III, nr. 6 / martie 2012, nr. 7 / iunie
2012, nr. 8 / septembrie 2012, nr. 9 / decembrie 2012.

13. Oglinda literarã (Focºani, ISSN 1583 – 1647; redactor-ºef: Gheorghe Andrei Neagu, redactor-ºef
adjunct: Gabriel Funica), anul XII, nr. 134 / februarie 2013.

14. Orient latin (Timiºoara, ISSN 1453 – 1488; redactor-ºef: Ilie Chelariu), anul XIX, nr. 4 / 2012.
15. Orizont (Timiºoara, ISSN 0030 – 560X; redactor-ºef: Mircea Mihãieº; redactor-ºef adjunct: Cornel

Ungureanu; secretar general de redacþie: Adriana Babeþi), anul XXIV, nr. 10 (1561), nr. 11 (1562) ºi nr. 12 (1563).
16. Poezia (Iaºi, ISSN 1582 – 0890; director fondator: Cassian Maria Spiridon, secretar general de redacþie:

Marius Chelaru), anul XVIII, nr. 4 / 62 – iarnã, 2012.
17. Regatul Cuvântului (Craiova, ISSN 2247 – 9716; director / redactor-ºef: Nicolae N. Negulescu, redac-

tor-ºef adj. Daniela Sitar Tãut, secretar general de redacþie: Cezarina Adamescu), anul III, nr. 13 / ianuarie 2013.
18. Vatra veche (Târgu-Mureº, ISSN 2066 – 0952; redactor-ºef: Nicolae Bãciuþ, redactor-ºef adj. Valentin

Marica), anul V, nr. 2 (50) / februarie 2013.



(pentru care militeazã „pe toate fronturile“ ºi „fãrã frontiere“,
îndeosebi, în ultimul deceniu, neobositul ei redactor-ºef), de
la sfera politicã, la cea culturalã / civilizatorie, de „ultimã
orã“, se relevã ºi în ediþia celei de-a noua sãptãmâni a anu-
lui 2013: Atentat la Naþiunea Românã, de Ion Mãldãrescu;
Solemnitatea ignoranþei – Eseurile de la Stuttgart II (Ed.
Herald, 2012); Secuimea, altceva decât problema
belgianã sau cea ruseascã, de Iulian Chivu (articol cu
„focalizare“ într-o realitate pilduitoare: „Nu mã îndoiesc
cã ungurilor din secuime, la Moscova, li s-ar spune tranºant:
Poporul rus nu admite niciun favor minoritãþilor. Acestea
trebuie sã respecte Rusia, pe ruºi ºi legile. Cine reclamã
discriminãri este invitat sã pãrãseascã imediat Rusia. Nu
Rusia are nevoie de minoritãþi, ci ele au nevoie de Rusia.
Ori condiþia secuilor din România nu este totuna cu cea a
minoritãþilor din Rusia. Dar nu este identicã nici cu aceea a
flamanzilor sau a valonilor din Belgia. [...] Însã direcþia în
care împing lucrurile ungurii din secuime capãtã reflexe
iredentiste care pot duce la pusee naþionaliste, mai ales cã
din þinutul secuiesc românii au fost determinaþi sub diferite
forme sã plece, iar ceea ce se vrea a fi nevinovatã autono-
mie culturalã aduce prin excese intolerabile atingere statului
naþional român de care acesta trebuie sã aibã ºtiinþã ºi sã
dispunã mãsuri energice de autoprotecþie, aºa încât
românul sã se simtã în Covasna ºi Harghita ca în Dolj sau
ca în Tulcea, iar soluþiile dispuse sã fie în acord cu principiile
europene comunitare spre a fi scutite de orice contro-
verse.“); Românii ºi bulgarii, þapi ispãºitori într-o ceartã
germanã, de Dani Rockhoff; Traian Bãsescu la Roma-
2013, de dr. Viorel Roman; Umbre mãrunte ºi mãreþe în
Cetatea Clujului de altãdatã, de Ioana D. Hares; Man-
debil Mitläufer, HoRoPa ºi paralele românilor, de Ion
Mãldãrescu; Secvenþe lãmuritoare. Matia / Matei, de dr.
Tiberiu Ciobanu; Aici, în Fractalia, de Eugen Evu; Rãdã-
cinile limbii române (III), de Vasile Duma; Vin soldaþii, de
Maria Diana Popescu (din care spicuim: «Comisia Euro-
peanã nu renunþã la poziþia „pe loc repaus” faþã de disputele
„made în Ungaria”, semn cã rolul comisiei este al unui taraf
de urechiºti, care ar avea mai mult succes pe marginea
ºanþului, aplaudat de niºte nuntaºi tãmâiaþi. Unde le scapã
linia melodicã, improvizeazã, fiecare dupã cum îl taie vocea,
pentru cã dirijorii, la rândul lor,  alþi urechiºti preocupaþi sã
intoneze propriul imn, ignorã faptul cã un stat suveran,
naþional ºi unitar, nu poate avea douã limbi oficiale ºi douã
drapele. Rãmâne ca ºi rromii sã cearã acelaºi lucru ºi uite-
aºa reuºim sã scriem cele mai ruºinoase pagini ale istoriei
postdecembriste! Ar fi bine ca ambele tabere sã calmeze
reacþiile disproporþionate. Deºi agentul loviturii de stat din
1989 îl pune la zid pe tânãrul premier, tonul sãu diplomatic
rãmâne echilibrat ºi în interesul României.»); Sfântul Papã
ºi pãcãtosul Bãsescu, de Corneliu Leu; Politica externã
ºi de securitate comunã a Uniunii Europene – P.E.S.C.,
de dr. Valeriu Tudor; Dramatica epopee valahã, de prof. dr.
Adrian Botez; Dumitru Toma – «Sitarul strãveziu»..., de
Dumitru Velea; Profil de preot basarabean: pãrintele Vlad
Mihãilã, de ªtefan Plugaru; Cotidianul „Adevãrul“ a des-
chis o dezbatere: „Ce facem cu România?“, de Corneliu
Florea; Poemul se naºte în ieslea durerii, de Constantin
Stancu; Câþi dintre români au habar de ceea ce
mãnâncã?, de George Petrovai; Aprindeþi lumina în Þarã,
de Maria Diana Popescu; Olga Greceanu ºi Pãrintele
Arsenie Boca, de Isabela Vasiliu-Scraba; Fructuoasa

complicitate deontologicã, de Maria Diana Popescu; Vizi-
uni ortodoxe, de dr. Viorel Roman; Neagoe Basarab  –
Anteu al panromânitãþii ºi ortodoxiei la 1512, de Simona
ªtefania Lupescu ºi Dan Lupescu; În locul cinematografu-
lui „Patria”, gosoºeria „Haºotti”, de Grid Modorcea; etc.

Cafeneaua literarã (Piteºti, ISSN 1086 – 2366; director:
Virgil Diaconu, redactor-ºef: Marian Barbu), anul X, prin
numerele 8 (115) / august, 10 (117) / octombrie ºi 11 (118) /
noiembrie 2012, în afarã de exemplara „siluetã“ color-
tipograficã de „câmp alb cu clasicele oi negre“, în afarã de
calitatea poemelor – „ieºitã din comuna piteºteanã“ în
spaþiul naþional-european (inclusiv cele din suplimentele 75,
77 ºi 78, semnate de: Ion Chichere, Daniel Corbu, Ion Cris-
tofor, Eugen Evu, Cristina Onofre, Alexandru Petria, Costin
Tãnãsescu, Viorel Tãutan, Diana Trandafir º.a.), a prozei
(Alexandru ªerban Bucescu, Al. Jurcan, Iulian Moreanu
º.a.), ori a eseurilor, a referinþelor critice (de Mioara Bahna,
Virgil Diaconu, ªtefan Ion Ghilimescu, Cãtãlin Grigore,
Maria Niþu, Denisa Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Radu
Voinescu º. a.) etc., surprind, mai ales, distinsul receptor, ºi
printr-o incitantã „anchetã a Cafenelei...“, având în obiectiv
poezia postmodernã „asediatã“ din opt direcþii interoga-
toare propuse de directorul mensualului (1. modernism ºi
generaþe / „valuri“ ’80, ’90, 2000; 2. postmodernismul cãrtã-
rescian ºi sincronismul; 3. lãmurirea conceptului de poezie
postmodernistã; 4. „Cenaclul de luni“ ºi postmodernismul; 5.
„poezia optzecistã“ ca „principal sistem de referinþã“; 6.
Muºina ºi optzecismul; 7. postmodernismul vãzut în 1991
de la Stuttgart ºi 8. poezia în care crezi ºi Guvernul Literar
Postmodern), anchetã la care participã ºi se evidenþiazã –
cu notabile contribuþii – scriitori din toate ariile geografic-
literare ale Valahimii: Ionel Bota («Sincronizarea e o batistã
deja umezitã de lacrimile crocodililor care au avut grijã sã se
traducã, prin benevolenta reciprocitate – reciprocitatea
avantajelor, una din maladiile de caracter postdecembrist –,
în limbile de circulaþie. Ca sã livrezi un concept lovinescian
din cultura noastrã interbelicã ºi sã-l asociezi voinþei de uni-
versalitate, azi nu este nici optzecism, nici chiar sincronism,
este individualism, ba chiar unul de joasã speþã. [...] Cre-
dem în poezia fãcutã de poeþi.» – 115, p. 9), Remus Gior-
gioni («Textul trebuie sã re-devinã operã, sã iasã din zona
nediferenþiatã, gri, a mixturii de genuri ºi specii» – 115, p.
10), Gh. Mocuþa («Pentru mine, experienþa scriiturii post-
moderne e tot atât de importantã ºi fireascã precum cea
modernã [...] Stãruinþa în postmodernism, adicã obsesia,
þine de o modã, poe de o parte, iar pe de alta de niºte com-
plexe...» – 115, p. 12), Lucian Vasiliu («Ca ºi alte vocabule
– mai vechi sau mai recente –, postmodernismul este o noþi-
une, o convenþie, mereu în aºezare, reaºezare... [...] Cea
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mai nepotrivitã „sincronizare“ a fost cea cu Moscova prolet-
cultistã...» – 115, p. 14), Valeria Manta Tãicuþu («Generaþia
80 a ajuns la cârma literaturii române. [...] Ne caracteri-
zeazã defazarea [...] Nu cred în poezia postmodernistã. Nu
cred în -isme. Cred în poezie pur ºi simplu...» – 115, p. 15
sq.), Octavian Doclin («Din moment ce cuvântului modern
i s-a adãugat prefixul post-, este obligatoriu sã definim întâi
ce este modernismul – în cazul nostru în poezie. Nu sunt
critic literar, dar din câte ºi din ce am citit, am observat cã
mulþi se învârt în jurul cozii... modernismului, scremându-se
sã dea o definiþie postmodernismului, fãrã a reuºi [...] ...din
moment ce cred doar în modernism, nu ºi în post-..., nu
pot constata o crizã a ceva ce nu existã» – 115, p. 18),
Constantin Trandafir («Cei ce se revendicã, sus ºi tare,
„postmoderni“ sunt veleitarii notorii [...] Cred în poezia-
poezie, neîngrãditã în „isme“. Care produce emoþie esteticã,
nu psihofiziologicã...» – 117, p. 8 / p. 10), Liviu Antonesei
(«Eu am mari dificultãþi sã înþeleg ce înþeleg respectivii
autori – ba chiar ºi teoreticienii strãini din care se inspirã –
ce anume vor sã spunã termenii post-modernitate, post-
modernist, post-modernism. [...] mie îmi place pur ºi sim-
plu poezia bunã, dincolo de epoci, curente, stiluri sau gene-
raþii...» – 117, p. 10 sq.), Daniel Dãian («...Dar nu pot sã
corelez întregul poetic la o singurã generaþie statutarã» –
117, p. 13), ªtefan Ion Ghilimescu («Sfârºitul postmoder-
nismului – concept cultural pe care mulþi îl resping de plano
– a fost prorocit / anunþat încã de la apariþia lui, adicã, dupã
cum a fost cazul, ºi în anii ’40, ’50!, ºi în anii ’60, ºi în anii
’80, ºi, tot aºa, pânã de curând... [...] Postmodernismul
românesc nu se reduce numai la optzecismul aºa-zis
acreditat, istoric ori „oficial“. El rezistã ºi e valabil încã la ora
de faþã mai ales graþie marginalilor ºi refuzaþilor istoriilor
literare canonice ºi oficioase...» – 117, p. 17), Radu Cange
(«Tam-tamul care se face pe marginea generaþiei optzeciste
mi se pare uneori fals ºi chiar caraghios» – 117, p. 19),
Daniel Sãuca («cãutarea cu orice preþ a postmodernismului
cred cã este inoportunã [...]. Cred în poezia bunã [...]. Nu
existã un „guvern literar postmodern“» – 117, p. 20), Alex.
ªtefãnescu («Scriitorii care s-au afirmat în anii ’80 ai
secolului trecut nu sunt nici pe departe cei mai valoroºi din
istoria literaturii noastre. Postmodernismul lor este un mo-
dernism palid, lipsit de forþã expresivã. Textele scrise de ei,
lansate cu atâta zgomot – un adevãrat vacarm – sunt astãzi
inactive din punct de vedere estetic.» – 118, p. 2), Cãlin
Vlasie («Poezia nu trebuie sã fie judecatã cu concepte spe-
cifice contabilitãþii» – 118, p. 5), Liviu Ioan Stoiciu («Despre
sincronizare. Azi n-avem cu cine sã ne sincronizãm, mã tem
cã poezia românã poate sã dea lecþii inclusiv Occidentului»
– 118, p. 6), Theodor Codreanu («Denumirea aceasta de
postmodernism, care este foarte generoasã, în felul ei,
printr-o ambiguitate exemplarã, a devenit însã ºi orgoliu
blazonard al unui fenomen narcisiac de grup, asumat de
aºa-numita generaþie ’80, cu prelungire la urmãtoarele douã
„promoþii“, care însã ºi-au luat libertãþile cuibãrite în ambi-
guitatea termenului ºi au adus poezia în pragul dispariþiei
prin obsesiile pornografice ºi scatofile.[...] Iar Guvernul
Literar Postmodern poate dormi în liniºte. Nu-l va deranja
nimeni.» – 118, p. 6 sq.), Ilie Chelariu («Frumos spus „poeþi
oficiali“... În postmodernism e mult mai greu sã faci clasa-
mente, sã realizezi liste temeinice. [...] Stãpânii ºi arendaþii
vin ºi pleacã, literatura rãmâne. Acum, aproape toatã lumea
e postmodernã. Se poate vorbi de poezie la tonã – o gãseºti

pe internet la fiecare pas, dar existã ºi poezie care înseam-
nã literaturã. Aici situaþia e mai complicatã...» – 118, p. 8
sq.), Mircea Bârsilã («Poezia are ºi ea bolile sale. De unele
dintre ele nu poate sã scape uºor. Mã întreb dacã nu cumva
ºi postmodernismul, ca oricare alt curent literar, nu are bolile
ºi vulnerabilitãþile sale.» – 118, p. 9), Paul Aretzu («Fiecare
curent îºi are „postmodernismul“ lui. fãrã îndoialã cã, prin
saturaþie cu valori contestatare sau minore, se va reveni,
printr-o nouã insurgenþã, la culturalitate, manierism, este-
tism.» – 118, p. 12), Gelu Dorian («Mai întâi, postmodernis-
mul românesc s-a nãscut pe epavele celui consacrat pe la
mijlocul deceniului ºase în America, în alt domeniu decât în
cel literar, arhitectura de exemplu, preluat apoi de culturile
active ºi vii ale Europei, în pas cu ceea ce era de continuat
într-o astfel de nouã miºcare a ideilor. [...] Peste postmoder-
nism, tot aerul modernit-tradiþional, însã cel inovator,
specific literaturii române, a dominat...» – 118, p. 14.), Ion
Lazu («Poeþii valabili ai postmodernismului sunt de luat în
seamã nu pentru ceea ce îi uneºte, ci prin ceea ce le
diferenþiazã vocea liricã. „Guvernul literar postmodern“ nu a
susþinut ºi nu va susþine vreodatã decât în mod nominal pro-
pria producþie poeticã.» – 118, p. 17), Robert ªerban
(«...poeþi postmoderni pot fi cam toþi cei ce au publicat dupã
1975 – 1980» – 118, p. 18), Adrian Munteanu («În practicã,
indiferent de adeziuni ºi convingeri, fiecare creator scrie
conform structurii sale interioare» – 118, p. 20), Corneliu
Antoniu («Se scrie mult ºi prost; ºi fãrã rigoare. Iar o bunã
parte din critica literarã promoveazã exact o astfel de
literaturã! [...] O criticã lamentabilã, cu ºtaif, dar anevoioasã
ºi arãmie, suficientã, ca la unii postmoderniºti din rezervaþia
aproape epuizatã a optzeciºtilor.» – 118, p. 21) º. a. 

Cenaclul de la Pãltiniº (Sibiu, ISSN 2066 – 7957;
redactor-ºef: Valentin Leahu; secretar general de redacþie:
Ovidiu Calborean), anul IV, nr. 26 /septembrie 2012, „revistã
lunarã de culturã ºi civilizaþie“, publicã interesante eseuri
închinate lui I. L. Caragiale (1852 – 1912): Anii Caragiale,
de Silviu Guga, Turmentaþie, de Valentin Leahu, ªtefan
Bãnulescu în cãutarea lui I. L. Caragiale, de Ioan Radu
Vãcãrescu, I. L. Caragiale. Tatonãri euphorioniste, de
Dragoº Varga (la rubricile Editoriale ºi Eseu, pp. 3 – 5);
poezie de calitate semneazã Sorin Lucaci (p. 15), Felix
Romescu (ce debuteazã cu micropoeme-haiku – în clasicul
tipar japonez: Foºnetul verii / prin iarba paºilor mei, /
descântã iar, ori „sãrite“ nu departe de trunchiul-tipar:
Roiuri de noapte / umblã în stele, / mustul etern doar
ambrã; De Sânziene / în miez de noapte, pleoapa de jar
/ a lunii etc. – p. 20), Ioan Gligor Stopiþa (ce surprinde la
„autostop“ chiar pe celebrul erou mirceaivãnescian, Mopete
– p. 21), Daniel Dãian (p. 26),  Marian Dragomir (p. 26), Ioan
Vintilã Fintiº (p. 27); elevate cronici de întâmpinare scriu
Octavian Mihalcea (la volumul Ioanei Greceanu, «Fragment
dintr-un viu», 2012) ºi Ioan Evu (la volumul lui Ioan Barb,
«Babilon», 2011). 
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Contraatac (Adjud, ISSN 1841 – 4907; director / redac-
tor-ºef: prof. dr. Adrian Botez) este o semestrialã «revistã de
educaþie, culturã, literaturã ºi atitudine, pentru elevi ºi profe-
sori, îndreptatã împotriva prostului-gust, imposturii ºi agre-
siunii imoral-artistice», ce apare de-aproape un deceniu ºi
jumãtate, sub egida Colegiului Tehnic „Gheorghe Balº“ din
Adjud-Vrancea. ªi ultimele trei numere ale revistei Contra-
atac – nr. 27 / decembrie 2011 (anul XII; pagini A-4: 143),
nr. 28 / mai 2012 (anul XIII; pagini A-4: 159), nr. 29 / noiem-
brie 2012 (pagini A-4: 157) – îmi certificã nu numai o nease-
muitã „învolburare“ / „erupþie“ spiritualã a îngeruiþilor Carpaþi
de Oriental-Curburã, ci ºi angajarea unor naþionale zboruri
de Pegaºi „hergheluiþi“, strategic („de contra-atac“) ºi cu
multã mãiestrie, de directorul / redactorul-ºef, prof. dr.
Adrian Botez, cel ce, cu multã diplomaþie reuºeºte sã atragã
destoinici colaboratori, ºi de pe toate reliefurile neuronale
din Þarã (dr. A. Tuluº – din Galaþi, Corneliu Leu – din Bucu-
reºti, George Anca – tot din Capitalã, Eugen Evu – din
Hunedoara, Constantin Stancu – din Haþeg, Dan Brudaºcu
– din Cluj-Napoca, Gabriela Pachia – din Timiºoara, Nicolae
N. Negulescu – din Craiova), ori de pe continentul nostru
(Baki Ymeri – din Albania, Valeriu D. Popovici-Ursu – din
Franþa), dar ºi dintre reliefurile de cuget valahofon de pe alte
continente (Ionuþ Caragea ºi George Filip – din Canada,
Vavila Popovici – din Statele Unite ale Americii, Ioan Miclãu
– din Australia). În cele trei numere de pe anii XII ºi XIII – în
afarã de cele consacrate „poeziei oaspeþilor planetari“ /
„poeziei liceenilor condeieri adjudeni“, „didacticii noi“ etc. –
se remarcã efortul / bucuria redactorului-ºef în „perma-
nenþa“, „ordinea“ / „cristalizarea“ rubricilor: aniversãri / co-
memorãri (în nr. 27 / 2011: «Centenar Tudor Vladimirescu
[...] la 190 de ani de la Revoluþia din 1821»; «...Nicolae
Iorga, 1871 – 1940», «Fãnuº Neagu, 1932 – 2011»; «Pãrin-
tele A. Fãgeþeanu, 1912 – 2011»; în nr. 29 / 2012: «Cristea
Sandu Timoc», «Romulus Vulpescu»), Interviuri „Contra-
atac“ (în nr. 27 / 2011: «Constantin Stancu ºi Constantin
Marafet, în dialog»; în nr. 28: «Se impune o „dictaturã a
virtuþii“» – interviu acordat de Maria Diana Popescu), cro-
nici / recenzii (de Adrian Botez, Cãtãlin Mocanu, Constan-
tin Stancu º. a.), traduceri (Gabriela Pachia, Baki Ymeri
Voka º. a.), Ultima orã / ultima oarã (rubricã susþinutã cu
înalt spirit justiþiar / polemic de Adrian Botez: «Cãlcãtorii de
Constituþie ºi fãcãtorii de sfinþi», în nr. 27, pp. 130 – 137;
«Trãdare, nesimþire, prostie, ticãloºie... sau, din toate, câte
ceva? Cerem pedeapsa cu moartea, cel puþin pentru trãda-
rea de Þarã», în nr. 28 / 2012, pp. 145 –155; «Misiune sacrã
ºi neamul metafizic. Românii „traianici“ ºi românii „aure-
lianici“», în nr. 29, pp 148 – 151), Revista revistelor cultu-
rale etc.

Cugetul (Craiova, ISSN 1844-329X; redactor-ºef:
Grigore-Marian Dobreanu, redactor-ºef adjunct: Constantin
Brânzan), anul V, nr. 20 / octombrie – decembrie 2012, este
o «revistã a Cenaclului Epigramiºtilor Olteni», ce dovedeºte
cã „speciile satirico-umoristice“ (epigrama, epitaful, parodia
etc.) – chiar dacã sunt pe post de „Cenuºãreasã a Litera-
turii“ – încã îºi mai pãstreazã jarul polivalent ºi ard destul de
bine, nu provincial, ci înalt-naþional; pentru cã, de pildã, în
numãrul 20 / 2012, numãr ilustrat de celebri caricaturiºti
(Nicolae Petrescu-Gãinã, Gabriel Bratu º. a.), semneazã nu
numai valoroºi epigramiºti olteni, ci din toatã Dacia: Corin
Bianu (din Bucureºti), Ionel Iacob Bencei (din Timiºoara), I.
L. Caragiale (Ploieºti, 1 februarie 1852 – 9 iunie 1912, Ber-
lin), Gh. Constantinescu (din Braºov), George Corbu (din
Bucureºti), Mihai Danielescu (din Ploieºti), Ana Drãgoianu
(din Þânþãreni-Filiaºi), Geo Filiº (din Târgu-Jiu), Petru Ioan
Gârda (din Cluj-Napoca), Petre Gigea-Gorun (din Craiova),
Nicolae Mihu (din Sibiu), Nicolae Nicolae (din Caransebeº),
Dan Norea (din Constanþa), George Petrone (din Iaºi), Efim
Tarlapan (din Chiºinãu) º. a. Sfera valoric-esteticã a epigra-
mei sporeºte considerabil ºi în primul trimestru al prezen-
tului an, prin Cugetul (anul VI, nr. 21 / ianuarie – martie
2013) cel mai „proaspãt“, din care spicuim (pentru distinsul
nostru receptor): «Respectiv, orice domniþã / Ce-a greºit în
pas de searã / Doctor Bimbo o „trateazã“ / ªi o face iar
fecioarã.» (Ion Pribeagu, 1887 – 1971); «De azi încolo n-o
sã-l mai iubesc… / Dar când îi vãd privirile pãgâne / ªi
zâmbetul copilãresc, / Mã jur cã n-o sã-l mai iubesc – de
mâne!» (Otilia Cazimir); «Limbi strãine multe sunt – / Ca
bordeie ºi-obiceie. / Unicã pe-acest pãmânt / Este limba de
femeie.» (Elis Râpeanu); «Pãmântul s-ar fi dus, hainul, /
De-a berbeleacu’ vorba ceea, / De n-ar fi fost pe lume vinul,
/ Tutunul, dracul ºi femeia.» (Al. O. Teodoreanu-Pãstorel);
«Când a vrut Mefistofel / Sã te-aducã în ispitã, / I-ai zâmbit
ºi-ntr-o clipitã / Tu l-ai ispitit pe el.» (George Corbu); «La
locul de veci al unui dentist: Rãposat-a întru Domnul / ªi-
ngropat sub brazda humii, / Liniºtit îºi face somnul / C-a
scãpat de gura lumii.» (Mircea Ionescu-Quintus); «Gemi-
nae frontis…: Lui George Gârda (1879 – 1948), versificator
în dialectul bãnãþean, cãruia i se atribuie paternitatea
zicalei: „Tãt Bãnatu-i fruncea…!“: Zis-a George Gârda: „Tãt
Bãnatu-i fruncea…!“ – / ªi fu adevãrul valabil atuncea… /
Privind prin istorii, cercetând profund, / „Fruncea“ de pe-
atuncea / devenit-a fund…» (IPT, p. 34) etc. 
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Destine Literare (Montreal / Canada, ISSN 1916-0623;
director: Alexandru Cetãþeanu, redactor-ºef: Eliza Ghinea,
redactor-ºef adjunct: Maia Cristea Vieru; secretar general
de redacþie: Ion Anton Datcu), anul V, nr. 28-29 / martie-
aprilie 2012, nr. 30-33 / mai – august 2012, nr. 34-37 / sep-
tembrie – decembrie 2012. De la umbrã de arþar din fla-
murile Canadei, ori, iarna, de la umbrã de alb urs din Cercul
Polar de Nord, primim Destine Literare, o interesantã ºi
valoroasã revistã de culturã editatã de Asociaþia Canadianã
a Scriitorilor Români. Directorul revistei, Alexandru Cetã-
þeanu (autor al unor interesante articole de fond: «Dentiºi ºi
cãþei la McCormic în Chicago» – nr 28-29; «Mesajul care a
schimbat omenirea» – în nr. 34-37 etc.), veritabil „diplomat /
strateg cultural“, a reuºit sã consteleze în aria spiritualã a
Destinelor Literare nu numai „floarea“ scriitorimii valaho-
fone din Canada, ci ºi numeroºi scriitori valoroºi din Româ-
nia, încât periodicul din Montrèal pare a fi „artezianã“ ce
iveºte un curcubeu de suflet, de Logos, peste Atlantic, pânã
în Cogaionul (Muntele Gugu) din Dacia / România. ªi în
cele trei numere ale revistei canadiene, Destine Literare,
aflate sub lupa noastrã, semneazã literaturã de respiraþie
naþional-intercontinentalã: poeþii Dan Lupescu, Theodor
Rãpan, Beatrice Silvia Sorescu, Mariana Zavati-Gardner º.
a.; prozatorii Corneliu Florea, Corina Haiduc-Luca, Eugen
Panciu º. a.; publiciºtii / criticii / eseiºtii: Marian Barbu,
Nicolae Bãlaºa, Adrian Botez, Elena Buicã, Eugen Evu, Gh.
Glodeanu, Mircea Radu Iacoban, Corneliu Leu, Octavian
Lupu, Nicolae Melinescu, ªtefan Lucian Mureºanu, Tudor
Nedelcea, Ion Pachia-Tatomirescu, Florentin Popescu, Vio-
rel Roman, Sorin Roºca Stãnescu, George Voica º. a. Nota-
bile sunt ºi aforismele publicate în fiecare numãr de Sorin
Cerin, cum, de altfel, ºi paginile consacrate literaturii altor
spaþii lingvistice (William Marr – U.S.A., Kae Morii – Japo-
nia, Harrison Forbes – U.S.A.).

Jurnal liber (Winnipeg-
Manitoba / Canada; director:
Corneliu Florea – e-mail: dumi-
trupadeanu-cf@shaw.ca), nr. 53
/ varã, 2012. De vreo trei decenii
ºtiu cã umblã nu numai prin ariile
Daciei-Mumã (România, Repu-
blica Moldova etc.), ci ºi în
aproape tot spaþiul valahofon, din
Americi ºi pânã-n Australia, un
trimestrial, Jurnal liber („de ob-
servaþii, informaþii ºi comentarii“),
redactat în întregime de medicul
/ publicistul Corneliu Florea (pe
numele-i adevãrat, Dumitru Pã-

deanu), polemist / pamfletar de forþã, „de putere arghe-
zianã“, s-ar putea spune fãrã greº, un ales / înalt spirit justi-
þiar, întotdeauna atent la cele ce se petrec în Patrie, la dure-
rile Patriei; e „un îndorurat fãrã frontiere“ de-al sãu multi-
milenar-vitregit de istorii Neam Pelasg > Valah. În numãrul
53 al Jurnalului liber este publicat un sfâºietor ºi bine-
documentat reportaj despre România ºi Roºia Montanã (pp.
3 – 35, cu vectorizatoarele titluri de capitole / subcapitole:
România – tandreþea mea, ªi io am fost la Roºia Mon-
tanã, În drum spre Roºia Montanã, O istorie unicã a
aurului din Munþii Apuseni, Roºia montanã – 2012,
Roºia Montanã împinsã pe marginea prãpastiei de
gabrieleni, Credinþã în forþele noastre, împotrivire unitã,
reuºitã ºi Din nou la Roºia Montanã); încã din primele
rânduri, suntem înºtiinþaþi cã reportajul în discuþie se relevã
drept rodul strãbaterii a peste ºapte mii de kilometri pe
drumurile Þãrii Noastre: «M-am întors din România, dupã ce
am fãcut 7211 kilometri pe drumurile ei. M-am încãrcat de
imagini ºi idei. Imagini frumoase de admirat ºi imagini
dezolante ale dezordinii, murdãriei, nepãsãrii.» (p. 2).

Lamura (Craiova, ISSN 1583
– 1981; director fondator: Dan
Lupescu, director: Ovidiu Ghidir-
mic; redactor-ºef: Marian Barbu),
anul XI (serie nouã), nr. 111 –
126 / iulie 2011 – martie 2012.
Ca de obicei, ºi cea mai recentã
apariþie – cea din anul 2012 – a
„revistei europene de culturã ºi
educaþie“, Lamura, se distinge
printr-o þinutã tipograficã „impe-
rialã“, cu graficã / iconografie „de
înaltã clasã“ („picto-obiecte, co-
laje“ de Mihail Trifan, desene de
Aurora Speranþa Cernitu, foto-

grafii de Remus Badea, Dan Lupescu º. a.), cu bogãþie de
rubrici (Bornã în timp, Repere culturale, Axis Mundi, In
memoriam, Holograme în zorii mileniului, Singur în
Balcania, Geniul compozitorului / Muzeul Naþional
Enescu, Spiritul Olteniei, Summa cum laudae, Festival
internaþional, Târgul de carte Gaudeamus, Efectul de
piramidã, Patrimoniu istoric, Spirit european, Conste-
laþia Lyrei,Patrimoniu numismatic, Recurs la memorie,
Craiovean la Cãminul Artei, Patrimoniu eclezial, Un Om
în Agora, Labirint literar, Tezaure umane, Troiþã în Cer,
Biografii înlãcrimate, Un mileniu înaintea Sumerului,
Apel la normalitate, Congres XX Astra, Euroregiunea
Dunãrea 21, Destine rãstignite etc.), cu articole / studii de
talie universitar-academicã: Universul mito-poetic emi-
nescian, de prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, Lucian Blaga
ºi fundamentele unei morfologii a culturii, I, de prof. dr.
Marian Didu, Problematica identãþii în romanuleuropean
interbelic, de prof. dr. Georgiana Cãliman, Medalion: Al.
Piru, de Simona-ªtefania Lupescu, Bãnia în Þara Româ-
neascã, IV, de acad. ªtefan ªtefãnescu; º/ a. / etc. La
aniversarea unui deceniu de existenþã a noii serii a Lamurei,
prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic ne încredinþeazã: «Am pre-
luat numele vechii publicaþii pentru rezonanþele ºi semnifi-
caþiile sale cu totul aparte, speciale, ce desemneazã partea
cea mai curatã ºi cea mai purã a lucrurilor, chintesenþa lor,
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cu alte cuvinte. Lamura rãmâne cel mai frumos nume de
publicaþie româneascã. Termenul de lamurã, ce provine de
la latinescul lamina, este un arhaism, astãzi ieºit din uz, dar
care se adevereºte un termen foarte viu pentru culturã.
Lamura este o revistã de culturã, în sensul cel mai larg al
cuvântului, cu un program maiorescian, limpede formulat ºi
de la început declarat. Lamura este o publicaþie de atitu-
dine, ce nu face concesii nonvalorilor ºi imposturii ºi care ºi-
a propus sã apere marile valori ale culturii noastre, care au
format, din pãcate, þinta atacurilor unor denigratori ºi velei-
tari în ultima vreme. Revista noastrã, sintetic vorbind, este o
lamurã a spiritului românesc. Trãim, poate, cele mai vitrege
ºi mai neprielnice vremuri pentru culturã. Niciodatã, parcã,
dezinteresul faþã de culturã n-a fost mai mare ca astãzi. ªi,
ceea ce este mai grav, acest dezinteres faþã de culturã pare
cã s-a cam oficializat. Statul se degreveazã de orice obliga-
þie faþã de culturã, care a rãmas în seama unor entuziaºti,
grupuri, asociaþii, fundaþii, cãrora le pasã de soarta valorilor
naþionale. În aceste condiþii, a scoate o publicaþie culturalã
devine un act de un veritabil eroism. Epoca noastrã este o
epocã de decadenþã ºi epigonism, în care se contureazã,
de fapt, în ultimã instanþã, douã Românii, una efemerã ºi
politicianistã, superficialã ºi aculturalã, cea a potentaþilor
zilei, ce dispreþuieºte valorile culturale, dintr-un straniu se-
cret complex de inferioritate ºi alta perenã ºi profundã, cea
a intelectualilor ºi oamenilor de culturã autentici, predes-
tinatã sã dãinuiascã în timp ºi sã aibã un cuvânt decisiv în
viitor. Acestei Românii, a valorilor spirituale majore ºi dura-
bile, i se adreseazã ºi revista Lamura.».

Lumina (Panciova / Serbia, YU ISSN 0350-4174;
redactor-ºef: Ioan Baba), anul LXV, nr. 1, nr. 2, nr. 3 ºi nr. 4
/ 2012. Frumoasa, trimestriala „revistã de literaturã, artã ºi
culturã transfrontalierã“, Lumina, cu apariþie neîntreruptã,
de la fondarea, în urmã cu 65 de ani, la 12 ianuarie 1947, la
Vârºeþ-Serbia, de marele poet european Vasile / Vasko
Popa, susþinut de membrii Cercului Literar „Lumina“
(înfiinþat la Coºtei, în anul 1946), cerc din care se relevã, din
11 august 2006 încoace, „transfrontalier“, Cercul Lumina –
Honoris Causa, încântã Distinsul Receptor, ºi prin cele
patru numere apãrute în anul 2012, respectând rubricaþia
deja tradiþionalã: Editorial, „Istorie literarã, eseu“, „Meri-
diane, paralele, transfrontaliere“, „Prezentãri, semnale,
lecturi“, Rememorãri, Cercetãri ºi „Lumina – fasciculã“.
Secþiunile de poezie sunt susþinute de poeþi „de talie euro-
peanã“: Vasile / Vasko Popa, Nichita Stãnescu, Ion Miloº,
Slavco Almãjan, Ioan Flora, Leonida Lari, Ioan Baba, Ion
Pachia-Tatomirescu º. a.; o menþiune specialã pentru nr. 4 /
2012: pe paginile 7 – 28, Mihai Eminescu este prezent cu
un substanþial ciclu de capodopere, în valahã ºi în englezã

(excepþionala versiune în limba lui Shakespeare se dato-
reazã anglicistei Gabriela Pachia). Articole, studii, eseuri de
þinutã universitarã semneazã: prof. dr. Th. Codreanu, Elegii
paradoxiste (nr. 1, pp. 43-49), Realism liric / epic într-o
tragedie a þãrãnimii valahe „în 36 de tablouri“ (nr. 1, pp.
58-62), de prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu, dr. Catinca
Agache, Eminescu ºi chestiunea Basarabiei (nr. 2, pp. 70
– 85), dr. Tudor Nedelcea, Basarabia în viziunea lui
Eminescu (nr. 2, pp. 86 – 96). De remarcat este ºi faptul cã
nr. 3 / 2012, în întregime este dedicat Zilelor revistei „Lu-
mina“: 1947 – 2012, numãr aniversar cu editorial-jurnalul
sãrbãtorii semnat de Ioan Baba: „Lumina“ la Alibunar,
Întâlnirile colocviale de la Fântâna Fetei, Spectacol
multimedial în amfiteatrul arhiplin de la Vârºeþ, Prezenþã
vie, Scriitorii la sediul comunei Vârºeþ, Momente memo-
riale la Coºtei, Simpozionul „«Lumina» ºi literatura
românã prin prisme europene“ (pp. 3 – 26), cu articolul lui
Slavco Almãjan, Tendinþe, personaje, memorie culturalã
(pp. 34-38), cu douã studii de prof. dr. Ion Pachia-Tatomi-
rescu: Paradoxismul lui Vasile / Vasko Popa în poemul
din 16 decembrie 1947, „La masã cu tristeþea“ (pp. 39 –
43) ºi De la „greºirea cerului“ la paradoxism ontologic
în poezia lui Vasile / Vasko Popa ºi a lui N. Stãnescu (pp.
44 – 48); mai semneazã în nr. 3 / 2012: prof. univ. dr.
Mariana Dan, prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, acad.
Mihai Cimpoi º. a.

Luminã Linã / Gracious Light (New York, ISSN 1086 –
2366; director: Theodor Damian, redactor-ºef: Mihaela Albu,
redactor-ºef adjunct: M.N. Rusu; secretar general de redac-
þie: Claudia Damian), anul XVIII, nr. 1 / ianuarie – martie,
2013. În primul numãr din 2013 al admirabilei reviste new-
yorkeze „de spiritualitate ºi culturã româneascã“, Luminã
Linã / Gracious Light, la rubrica Teologie, aflãm articolul
de fond, Fiul ºi fratele, de pr. prof. dr. Theodor Damian; la
rubrica de Studii semneazã: Viorel Ioan Vârlan („Visarion
Puiu – Mitropolit al Bucovinei...“), Marcel Miron, Liviu Ioan
Stoiciu, Mihaela Albu ºi Mariana Pândaru; la rubrica Eseu
avem bucuria de a reîntâlni semnãtura lui Cassian Maria
Spiridon, evident, dupã O trecere prin vãmile vãzduhului
dantesc; rubrica Eminesciana gãzduieºte câteva incan-
descente semnãturi de circuit euro-american: Theodor
Codreanu (Creºtinismul eminescian), Lucia Olaru Nenati,
Eugen Evu ºi Nicolae Bãciuþ; interesante pagini de Prozã
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semneazã Gheorghe Neagu, Mihai Miron ºi Lucreþia
Andronic; rubrica de Cãrþi în Agora este susþinutã de criticii
literari Gh. Grigurcu, M. N. Rusu, Vasile Andru, Ion Pachia-
Tatomirescu, Mihaela Malea Stroe, Daniela Gîfu º. a. 

Noua Provincia Corvina (Hunedoara, ISSN 1841-
4498; director fondator / redactor-ºef: Eugen Evu, redactor-
ºef adjunct / „redactor coordonator“: Ion Urda), anul XVI, nr.
61 – 62 / 2012) / Almanah-2012. De-aproape douã decenii,
„revista de ariergardã culturalã sub egida moralã a Uniunii
Scriitorilor din România“, Noua Provincia Corvina,
datoratã inimosului poet, Eugen Evu, ºi Asociaþiei Cultural-
Umanitare ºi ªtiinþifice „Provincia Corvina“ din Hunedoara,
produce nu fum, ci aleasã hranã spiritualã pentru întregul
spaþiu cogaionic ºi corvinesc, dupã cum se certificã ºi prin
nr. 61 – 62 / 2012, ce se deschide cu un editorial itinerant,
Scrisoare-n pragul lui 2012, de Lucian Hetco, ºi care con-
tinuã cu dialoguri incitante – Convorbiri cu Eugen Evu
despre condiþia scriitorului (pp. 8 – 12), cu Hermeneia:
mic îndrumar bibliografic – addenda cu trimiteri la un
studiu, de prof. dr. Adrian Botez, cu Biblioteca de pãmânt
– vestigii daco-romane la Hunedoara: Castelul Corvi-
nilor, de Romulus Vasile Ioan, cu trei cronici de Lucian
Gruia (la volumul «Liniºte redusã la tãcere», 2011, de
Mircea Petean; la romanul «O noapte cât o mie de nopþi»,
2011, de Horia Bãdescu; ºi la «Eminescu – mitografii ale
dacoromânitãþii», 2011, de Zenovie Cârlugea), ori cu nenu-
mãrate grupaje de veritabil, înalt lirism, sub semnãturile
poeþilor: Sali Bashota, Horia Bãdescu, Mircea Ciobanu, Th.
Damian, Ion Davideanu, Eugen Evu, Ion Horea, Cezar Ivã-
nescu, Ileana Mãlãncioiu, Nichita Stãnescu, Ilarie Voronca
º. a. „Noua Provincia Corvina“ – Almanah-2012 adaugã
corolei de lirism de altitudine alte nume de referinþã ale
poeziei valahe contemporane – Virgil Diaconu, Silviu Guga,
Lucian Hetco, Ion Mircea, Ion Pachia-Tatomirescu, Aurel
Pantea, Ion Scorobete, Alexandru Sfârlea, Damian Ureche,
Romulus Vulpescu º. a. Diversitate, bogãþie de articole,
cronici, recenzii etc. se relevã ºi sub alte semnãturi de
marcã: Neagu Djuvara (Despre naþie ºi minoritãþi – p. 194
sq.), Anton Dumitriu (Kali Yuga... – p. 55 sq.), Corneliu Flo-
rea (...stau pe marginea tumultului omenesc – p. 63),
Victor Nicolae (Tezaurul regali – p. 195 sq.), Marcel Pe-
triºor (Scriitori hunedoreni – p. 68), Tatiana Radu (Minuni

contemporane. Enigmele de la Cernobâl...– p. 199 sq.),
Daniela Sitar-Tãut, Victoria Covalciuc, Giovanni Formaggio,
Felicia Gabriela Sundari, ªtefan Doru Dãncuº, Edith Mun-
teanu, Ion Urda º. a.

Noul Literator (Craiova, ISSN 2069-3397; redactor-ºef:
Nicolae Petre Vrânceanu, redactor-ºef adjunct: Florin
Logreºteanu; secretar general de redacþie: Virgil Dumi-
trescu), anul III / 2012: nr. 6 / martie, nr. 7 / iunie, nr. 8 / sep-
tembrie ºi nr. 9 / decembrie. Importantã revistã de „culturã –
artã – literaturã“ din spaþiul spiritual al Alutuaniei > Olteniei /
Bãniei, fireºte, într-o bine temperatã descendenþã mace-
donskianã, Noul Literator, are ºtiinþa mãiastrã a solem-
nizãrii „deschiderilor“ ce marcheazã o „imperioasã direcþie“
– de mãrþiºor, cu poezii din volumul de Versuri inedite
(Craiova, 2002), de Marin Sorescu («De-þi culci urechea jos
s-aude / Cum firul ierbii-ncet, prin tinã / iese afarã spre
luminã. // Mâine, pe ramurile ude, / Vor sta, sub adierea linã
/ Mugurii mari, cât niºte dude.»; ***  «Deschide-þi ºi tu uºa
încãperii / Sã intre caldã raza primãverii, / O, suflete al meu,
ºi ia aminte, // Cãci ea alungã pasãrea durerii / ªi, la sãrutul
tãu fierbinte, / Cresc florile speranþei pe morminte.» – nr. 6,
p. 1); de cireºar, cu semnalarea înaltului spirit al istoriei re-
Unirii Daciei, printr-o cronicã (semnatã de prof. univ. dr.
Cezar Avram, director al Institutului de Cercetãri Socio-
Umane, „C. S. Nicolãescu-Plopºor“ al Academiei Române,
ºi de Nicolae Petre Vrânceanu), la volumul lui ªtefan Grigo-
rescu, Cãpitanii lui Mihai Viteazul (Bucureºti, Editura
Univers ªtiinþific, 2011; nr. 7, pp. 1-3); de rãpciune, cu un
impresionant articol, din iunie 1991, închinat de Marin
Sorescu marelui conducãtor-pandur al Revoluþiei din 1821,
Tudor Vladimirescu (Tudor Vladimirescu ºi literatura
stãrii de urgenþã – nr. 8, pp. 1-3); ºi de ler-undrea, cu un
fragment – cinci eclatante strofe – din imnul revoluþionar-
paºoptist, Deºteptarea României, de Vasile Alecsandri
(imn ce trebuie urgent sã fie reintrodus spre studiu în
manualele ºcolare de Limba ºi Literatura Valahã „pentru
Liceele de Toate Profilurile“, imn ce trebuie sã fie fredonat,
nu schimbat mereu, dupã cum bat sinistrele viscole ale
istoriilor trecute, prezente, viitoare): Libertatea-n faþa lumii
a aprins un mândru soare, / ª-acum neamurile toate
cãtre dânsul aþintesc / Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-
aripi mântuitoare / Se cerc vesel ca sã zboare / Cãtre
soarele ceresc! // Numai tu, popor române, sã zaci
veºnic în orbire? / Numai tu sã fii nevrednic de-acest
timp reformator? / Numai tu sã nu iei parte la obºteasca
înfrãþire, / la obºteasca fericire, / La obºtescul viitor? (nr
9, p. 1). În cele patru numere ale revistei – din obiectivul
nostru –, subliniem cã existã ºi, ca model de cultivare, stã:
valoroasã poezie semnatã de: Ioana Dinulescu, Ioan
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Lascu, Virgil Dumitrescu, Dan Lupescu, George Popescu,
Spiridon Popescu, Grigore Vieru, Nina Voiculescu º. a.,
compartiment sprijinit ºi de cel de traduceri din lirica univer-
salã (Boris Pasternak, Andrei Voznesenski – din Rusia;
Marco Lucchesi – din Italia, Charles Carrère, din Senegal;
Bluma Finkelstein, din Israel; Marc Dugardin, Philippe
Mathy, Pierre Schroven, Jean-Luc Wauthier, tuspatru din
Belgia, ºi Jacques Rancourt, din Canada); mai întâlnim în
paginile acestor numere ale revistei ºi o prozã interesantã,
ieºitã de sub pana aurie a scriitorilor nou-literatoriºti: Nina
Gonþa (Ioana), Constantin Pãdureanu (Gura lumii,
Groapa, Slujitorii bogãþiei), Ion R. Popa (Tentativã de
sinucidere), Dan Puric (Invidia), C. Voinescu (Vãtafu’,
Viþel adult, Zagaraua – fragment de roman), ºi un depar-
tament al criticii / istoriei literare de respiraþie univer-
sitar-academicã: Marian Barbu (Prozatori cu ºtaif), I.
Buºe (Despre adevãr ºi minciunã), Ovidiu Ghidirmic (Mir-
cea Eliade, obiectivitatea savantului ºi a istoricului reli-
giilor, Nuvelistica fantastica a lui I. L. Caragiale), Toma
Grigorie (Romantism contemporan asumat), Ioan Lascu
(Ion D. Sârbu ºi mina strãmoºilor sãi – originile, copi-
lãria, adolescenþa), Dan Lupescu (Paul Aretzu – vârf de
lance al poeziei de azi, Septembrie, fatã tãtarã sau...
Marian Barbu din perspectiva dimensiunii 4 D),
Loredana Emilia Neagoe (Perspective cosmice în opera
lui Mihai Eminescu), Tudor Nedelcea (Shakespeare în
viziunea lui Eminescu, II), Ion Pachia-Tatomirescu (Mo-
dernismul resurecþional), Nicolae Petre-Vrânceanu (Întâl-
niri antume cu Ion D. Sârbu, Ion Pachia-Tatomirescu –
65, Un Poet de primã mãrime al Cetãþii Cuvântului
Atotputernic) º. a. 

Oglinda literarã (Foc-
ºani, ISSN 1583-1647; re-
dactor-ºef: Gheorghe Andrei
Neagu, redactor-ºef adjunct:
Gabriel Funica), anul XII, nr.
134 / februarie 2013. Litera-
turã „la altitudinea sacrului
Ceahlãu“ ni se oferã ºi în cel
mai recent numãr, 134 (cu un
„editorial“ – Mirarea ºi balsa-
mul repetiþiei – semnat de
data asta de ªtefania Opro-
escu), al revistei lui Gheor-
ghe Andrei Neagu, din Piro-
boridava Vrancei: poeme
„de mare putere liricã“

iscãlesc: Eugenia Bãdilã, Ramona Ceciu, ªtefan Dumi-
trescu, Mãlina Iorga (cu interesantul „poeseu“, Jurnal er-
metic), Ioan Lilã, Ruxandra Manea, Ioan Mazilu-Crângaºu,
Nicolae Oancea (1 martie 1937 – 27 decembrie 2007), Ion
Pachia-Tatomirescu, Julieta Carmen Pedefunda, Petrache
Plopeanu, Marius Robescu (20 martie 1943 – 20 octombrie
1985), Nicolae Stancu, Gheorghe Suchoverschi, Claudia
Voiculescu º. a., prozã admirabilã publicã: Adelina Bãlan,
Ion Coja (Minunea de la Vorobiev), Ana Maria Gibu (Bles-
temaþii), Camelia Pantazi-Tudor, Nina Elena Plopeanu
(Doftoroaia), Cãtãlin Rãdulescu º. a., ori criticã, istorie
literarã, eseisticã de marcã se încoroleazã, între paginile
ºi, graþie acribioºilor cercetãtori ai fenomenului literar actual:

Dan Anghelescu (Valeriu Perian – Teoria realitãþii totale /
Raþiuni paraxine), Ana-Maria Cornilã-Norocea (Exerciþii
de hermeneuticã a Erosului ca ficþiune liricã: repere ale
discursului îndrãgostit în volumul „Lacrima iubirii“ de
Gheorghe Andrei Neagu), Alexandru Despina (Eu),
Constantin Dram (Sub semnul trecerii), Adina Dumitrescu
(Poezia academicã modernã), Corneliu Florea (Autorul
de duzinã), Nicolae Georgescu (Despina Valjan sau
rezistenþa academismului cioculescian), Gheorghe
Constantin Nistoroiu (Crucea ºi Învierea în Poezia Golgo-
tei Româneºti), Vlad Petreanu (Dezvãluiri din istoria se-
cretã a manipulãrii: experimentele ºi planurile criminale
elaborate de Institutul Tavistock), George Petrovai
(Fantasticul, magicul, fabulosul în cultura românã),
Adrian Dinu Rachieru (Lazãr Magu, un sonetist infati-
gabil), Florin Rogneanu (Aspecte din istoria ºi cultura
românilor din sudul Dunãrii în epoca modernã), Costin
Tuchilã (C... de la Caragiale. Arta controversei), Isabela
Vasiliu-Scraba (Despre Gabriel Liiceanu ºi plagierea de
tip „inadequate paraphrase“ la Patapievici) º. a. / (etc.).

Orient latin (Timiºoara,
ISSN 1453-1488; redactor-
ºef: Ilie Chelariu), anul XIX,
nr. 4 / 2012. De douã decenii,
cea mai importantã revistã de
literaturã din sud-vestul Ro-
mâniei, Orient latin, cu apa-
riþie neîntreruptã ºi înalt-cali-
tativã datoratã directoarei /
prozatoarei Nina Certanu ºi
redactorului-ºef / poetului
(pamfletistului) Ilie Chelariu,
reliefeazã armonic-european
spaþiul nostru spiritual-vala-
hic. ªi cel mai proaspãt
numãr al revistei, deschizân-

du-se cu un incisiv editorial, Chiar, ce avem noi aici? Aici,
la culturã..., de Ilie Chelariu (cu aserþiuni ce încordeazã /
vectorizeazã auzul receptorului în cel mai înalt spirit justi-
þiar-istoric: «Din pãcate, în timp ce miniºtrii se perindã ºi îºi
omenesc apropiaþii, demolãrile de clãdiri istorice continuã,
continuã ºi vandalizarea siturilor arheologice, cum continuã
ºi creºterea costurilor cãrþii ºi revistei tipãrite, într-o þarã
care exportã pãdurile sub formã de buºteni!» – p. 2), ca de
obicei, publicã poezie de talie europeanã, semnatã de:
Lorin Cimponeriu, Ioan Jorz, Laurian Lodoabã, Branko Milj-
kovici (în tãlmãcirea lui Ivo Muncian) ºi Ion Pachia-Tatomi-
rescu (cãruia i se acordã tot „suplimentul poeziei timiºo-
rene“: Nouã poeme din cel de-al 65-lea ocol al soarelui,
cu un „blindaj“ de referinþe / „reverenþe“ critice, „vechi-împã-
rãteºti“, ori „prezidenþial-contemporane“: de Vl. Streinu, de
Mircea Iorgulescu, de Romulus Vulcãnescu, de Laurenþiu
Ulici, de Adrian Botez, de Iulian Chivu, de Eugen Evu ºi de
Dumitru Hurubã) º. a., publicã prozã de veridicã, de exem-
plarã valoare esteticã: Dumitru Radu Popescu (Pãcalã ºi
barza divinã), Adrian Popescu (Patruzeci de minute de
punctualitate) ºi Sorin Titel (Trei sãruturi pe o paginã),
publicã eseisticã de anvergurã / respiraþie alpinã: Olim-
pia Berca (Poezia lui Andres Sanchez Robayana – o me-
tafizica a luminii), Ionel Bota (Despre cât de frumos se
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poate trãi poezia), Eugen Dorcescu (Un roman contem-
poran: „Dascãlii“, de Marian Drumur), Eugen Evu (Iar ca
sentiment, un cristal...: „Defiridizãri“ / „Irrapressibles“,
de GabrielaPachia), Lucian Gruia (Ion Cristofor – un poet
crepuscular), Petru Sebastian Hamat (Modelul poetic al
Centrului în discursul lui Ioan Barb din „Babilon“), Cons-
tantin Stancu (Fericirea purã cu peisaj marin ºi nud),
Marcel Turcu (Resurecþia postmodernismului privind
secþiuni din creaþia poetei Rome Deguergue) º.a.

Orizont (Timiºoara, ISSN 0030-560X; redactor-ºef:
Mircea Mihãieº; redactor-ºef adjunct: Cornel Ungureanu;
secretar general de redacþie: Adriana Babeþi), anul XXIV, nr.
10 (1561), nr. 11 (1562) ºi nr. 12 (1563). Mai mult ca sigur,
sãptãmânalul timiºorean Orizont, „serie nouã“, este „cea
mai ieftinã“, este unica „revistã de un leu“, din Europa, chiar
dacã-i „revistã a Uniunii Scriitorilor din România“  (nepreci-
zându-se deci dacã-i a Filialei Timiºoara a U.S.R., dar sub-
liniindu-se cã-i „editatã în colaborare cu Centrul pentru
Dialog Multicultural „Orizont“). ªi numerele 10 – 12 / 2012,
aflate în atenþia noastrã, pãstreazã benefic-neschimbate de
peste douã decenii rubricile „clasicizate“ – Documentar,
Copyright, Interviu, Ancheta, Aniversare, Contur, Insert,
Nadir, Rediviva, Polis, Eveniment, Filtm, Picãtura de
cucutã, Stereotipuri, Play, Historia, Istm, Univers, Avan-
premierã, Scena, Simeze, Narrenturm, Duplex, Down-
load, Estuar ºi Trimis special –, rubrici al cãror conþinut
universitar-academic de suflu maiorescian, parcã, a impus
nu numai un stil „rezistent“ în peisajul mass-media din Ro-
mânia, ci ºi o graficã, o iconografie, inconfundabile. Consta-
tãm cã în exemplarele de faþã ale revistei Orizont, în com-
paraþie cu alte anotimpuri de împrimãvãrare spiritualã,
poezia îºi face apariþia „tot mai parcimonios“, chiar dacã
suntem anunþaþi (în numãrul 10, din brumar, 7) – prin
„vitrina“ paginii întâi, unde strãluceºte o maronie pereche de
bocanci caligrafiaþi – cã s-a consumat, în brumãrel-2012,
chiar aici, la Timiºoara (în Muzeul de Artã / Palatul Baroc),
nu în alte pãrþi, „ediþia I“ a Festivalului Internaþional de
Literaturã „La Vest de Est / La Est de Vest“: trei poeme
de Andrei Novac (în numãrul 10, p. 25); 15 poeme de
Octavian Doclin ºi „poeme de Ionuþ Ionescu“ (în numãrul 11,
p. 21); un poem de Valentin Constantin – publicat în pagina
a treia – ºi încã unul, de Adrian Bodnaru – publicat în pagina
25 a numãrului 12 / 2012. Cred cã nu mai este cazul sã
reamintim / comentãm cã Japonia are un Minister al Poe-
ziei, deoarece în Þara Zeiþei Amaterasu, sau Þara Soarelui-
Rãsare, se ºtie cã orizontul cunoaºterii metaforice
atrage, magnetizeazã, „remorcheazã“ ºi, de fiecare datã
când trebuie, chiar „dinamiteazã“ / „sparge“ anchilozatul ori-
zont al cunoaºterii ºtiinþifice. În cele trei numere ale
sãptãmânalului proza este prezentã prin Paul Eugen
Banciu (Singurãtatea luminii), Slavenka Draculic (Cazul

ciudat al corbului psihopat – traducere din limba englezã
de Catrinel Pleºu), Dan Floriþa-Seracin (Imitatorul de
pãsãri), Andrei Mocuþa (Proze) ºi Elif Shafak (Lapte negru
– traducere din englezã ºi note de Ana Tãnasã). Revista
Orizont are o foarte bunã ºcoalã de criticã / istorie,
eseisticã, de rafinament maiorescian, universitar-acade-
mic, ilustratã în cele trei numere (10, 11, 12 / 2012) de:
Claudiu T. Arieºan, Graþiela Benga, Al. Budac, Radu
Ciobanu, Simona Constantinovici, Elena Craºovan, Mircea
Mihãieº, Maria Niþu, Ana Puºcaºu, Alexandru Ruja, Vladimir
Tismãneanu, Cornel Ungureanu º.a.

Poezia (Iaºi, ISSN
1582 – 0890; director
fondator: Cassian Ma-
ria Spiridon, secretar
general de redacþie:
Marius Chelaru), anul
XVIII, nr. 4 / 62 – iarnã,
2012. Trimestrialul ie-
ºean de culturã orizon-
tic-metaforicã, Poezia,
cel mai proaspãt vo-
lum, tot de 250 de pa-
gini, dar, spre deose-
bire de toate celelalte,
având ca macrotemã
„gravitaþionalã“ truda,
a Artistului / Poetului
trudã, se deschide,
fireºte, printr-un foarte

documentat ºi incitant eseu, Truda, temeiul nerecunoscut
al poeziei, de Cassian Maria Spiridon, din care desprindem
câteva aserþiuni pentru distinsul receptor: «Cine-i familia-
rizat, cât de cât, cu viaþa albinelor, realizeazã cu câtã trudã,
ce mare efort susþine zilnic o albinã, prin kilometrii de zbor
din floare în floare, urmat de întoarcerea la stup, pentru pre-
lucrarea nectarului pânã la transformarea lui în miere. [...]
Aristotel, mai realist, propune viziunii socratice din dialogul
lui Platon, Ion, reguli în limitele normalitãþii. Stagiritul, în
Poetica sa, în capitolul IV, susþine cã, în general vorbind,
douã sunt cauzele ce par a fi dat naºtere poeziei. Prima
trimite la darul înnãscut al imitaþiei, a doua este darul
armoniei ºi al ritmului [...] Harul, fãrã culturã ºi constantã
rãbdare ºi tenacitate întru edificarea poemului, se veste-
jeºte, îºi pierde vigoarea. „Între toate – citim tot în Caietele
lui Valery –, munca poetului este poate aceea în care cea
mai mare nerãbdare are nevoie esenþialã de cea mai mare
rãbdare“. [...] Fãrã truda însuºirii unei culturi înalte ºi cuprin-
zãtoare nu-i posibilã o poezie autenticã. [...] În truda poe-
tului pentru însuºirea culturii aflãm temeiul necunoscut al
poeziei...» (p. 5 sqq.). Eseuri interesante mai semneazã:
George Popa (Poezie ºi trudã, pp. 211-214), Leonida
Maniu (Egloga sau idila latinã, pp. 215-219) ºi Iulian
Marcel Ciubotaru (Un poet interbelic uitat: Virgil Trebo-
niu, pp. 220-222). În acest numãr din debutul iernii 2012 –
2013, chiar dacã poezia nouã, proaspãtã, din prima secþi-
une ºi din secunda (Tineri autori), nu reuºeºte nici sã con-
juge în registre lirice (excepþie fãcând doar poemele: Grea
trudã de-Androgin în priveliºte…, Tot aºa nici truda mea
de Sisif…, Dincoace de truda de sâmbãtã…, Cu blânde-
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nrãmurãri de truditor apogeu…, Mai am de trudit ºi-n maga-
zinele planetelor roºii..., publicate la paginile 46-48), nici sã
fie mãcar „tangentã“ la macrotema trudei (tocmai datoritã
faptului cã truda este complet strãinã respectivilor autori de
texte), avem, totuºi, bucuria de a redescoperi – în secþiunea
a treia, Poeme româneºti în limbi strãine – o europeanã
poezie valahã „de douãzeci ºi patru de carate“, semnatã de:
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Emil Botta, Anghel Dumbrã-
veanu, Mihai Eminescu, Ion Miloº, Ion Pachia-Tatomirescu,
Alexandru Philippide, Marius Robescu, Ioanid Romanescu,
Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Petre Stoica, Vasile Tãrâ-
þeanu, Grigore Vieru º. a. (pp. 121-144), cu neasemuit talent
traduºi în limba englezã de Gabriela Pachia; în spaþiul /
circuitul francofon, intrã un grupaj de valoroase poeme sem-
nate de Nichita Stãnescu, Al. Andriþoiu, Viorel Horj, Gabriel
Georgescu, Alexandru Sfârlea, în excelente tãlmãciri în
limba francezã datorate Constanþei Niþã (pp. 148-155); alþi
mari poeþi ai României / Europei contemporane, Cassian
Maria Spiridon ºi Lucian Vasiliu sunt traduºi în limba
polonã (de Alexandru G. ªerban, Waldemar Michalski ºi
Ryszard Kornacki, pp. 157 – 166); Daniel Corbu este tradus
în spaniolã de Mario Castro Navarette, Spiridon Popescu
este tãlmãcit în germanã de Mircea M. Pop; un grupaj de
poeme de Marius Chelaru intrã în circuit turcofon, graþie
lui Erkut Tokman.  

Regatul Cuvântu-
lui (Craiova, ISSN
2247-9716; director /
redactor-ºef: Nicolae
N. Negulescu, redac-
tor-ºef adj. Daniela
Sitar-Tãut, secretar
general de redacþie:
Cezarina Adamescu),
anul III, nr 16 / februa-
rie 2013. Foarte inte-
resant este „articolul
de fond“, Chaos. Re-
paos ºi non-repaos.
Eul-Spirit ca punct de
miºcare. Analiza poe-
tico-arhetipalã, sem-
nat de prof. dr. Adrian
Botez, de fapt un veri-

tabil studiu lirosofic, din care selectãm câteva aserþiuni
„absolut-vectorizatoare“ întru al nostru distins receptor:
«Ritualul-Logos al Luceafãrului este edificator pentru con-
ceptele de lume – non-lume, repaos – non-repaos, în
viziunea eminescianã. [...] Luceafãrul priveºte lucrurile din
interiorul stãrii de divinitate [...] Cele trei feþe ale eternitãþii
sunt: 1. cea divinã, de încleºtare cosmicã a proiectãrii fiinþei,
cosmos-foc energetic maxim; 2. cea profanã, de repaos,
care creeazã confuzia creaturilor-forme scãpate din cercul
de foc al divinitãþii, lãsate sã se consume-falsifice (deteri-
orare energeticã) întru întâlnire ºi indistincþie: chaos; 3.
circularitatea miºcãrii între cele douã ipostaze este eternã ºi
ea [...]». Este posibil ca „tânãra revistã“, Regatul Cuvân-
tului, sã treacã de „zona autosufocãrii“ ºi sã-ºi afle cât mai
curând un drum propriu, pe un inconfundabil relief cerebral-
aurifer, de vreme ce în constelaþia colaboratorilor sãi strãlu-

cesc atâtea nume: Cezarina Adamescu, Constantin Bãlã-
ceanu-Stolnici, A. Botez, Simona Botezan, Elena Buicã,
Ionuþ Caragea, Alina Beatrice Cheºcã, Ana Drãgoianu,
Eugen Evu, Cãtãlina Florina Florescu, Petre Gigea-Gorun,
Corneliu Leu, Ana Mugurin, Coriolan Pãunescu, Maria Diana
Popescu, Paula Romanescu, Daniela Sitar-Tãut, Teresia B.
Tãtaru, Lidia Vianu, Maria Zavati-Gardner º.a.   

Vatra veche (Târ-
gu-Mureº, ISSN 2066
– 0952; redactor-ºef:
Nicolae Bãciuþ, redac-
tor-ºef adj. Valentin
Marica), anul V, nr. 2
(50) / februarie 2013.
De când o ºtiu, revista
Vatra veche s-a
bucurat de o nease-
muitã strategie bãciu-
þianã în procurarea
unei profund-inspirate
„iconografii“, magneti-
zante „la receptare“,
ca ºi în acest numãr
de fãurar-2013, ornat
de sinestezic-graþi-
oase ilustraþii / tablouri

de Elena Boariu, numãr în care îºi aratã biruinþa, irepresibila
strãlucire valoric-esteticã: prin poezia semnatã de George
Bacovia (1881-1957), Valeriu Bârgãu, Adrian Botez,
Melania Cuc, Vasile Larco, Ion Pachia-Tatomirescu, Raluca
Pavel, Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), Ionel Simota, Ioan
Liviu Stoiciu, Vasile Zetu º.a.; prin proza iscãlitã de
Veronica Balaj (O carte în oraºul alb, Ierusalim), Elena
Buicã (Impresii din Cuba), Corina-Lucia Costea (poveste
de iarnã), Suzana Fântânariu (Aqua – pagini de jurnal),
Mihaela Malea-Stroe (Poveste din vara lui 1988), Ion Nete
(O pãrere, atâta, doar...), Dorina Vladi (Amprente), º. a.;
prin  convorbirile / interviurile angajate: (1) între Victor
Munteanu ºi Isabela Vasiliu-Scraba (Rolul scriitorului în
formarea spiritualitãþii de mâine), (2) între Luminiþa
Cornea ºi Î. P. S. Arhiepiscop Ioan Selejan al Episcopiei
Covasnei ºi Harghitei (Convorbiri duhovniceºti) º. a.; prin
critica / istoria, eseistica de „spaþiu ozonat-spiritual-alpin“,
în reliefare impecabilã, ori de înalt „profesionalism“: Nicolae
Bãciuþ (Câtã viaþã, atâta literaturã. Câtã literaturã, atâta
viaþã), Mariana Cristescu (Înveºmântat în poezie), Alina
Diana Flitan (Emil Cioran ºi portretul generaþiei ’27),
Cãtãlina Gheorghe (Dincolo de textele lui... I.L. Cara-
giale), Carmen Moldovan (Maitreyi Devi – „În arºiþa
dragostei“), Remus Oniºor (Încercare de rezistenþã),
Svetlana Paleologu-Matta (Verde crud), George Petrovai
(Baraba – fratele fiului risipitor), George Popa (Homo
intellectualis), M. N. Rusu (Didahii moderne ºi epitala-
muri eterne), Lãcrãmioara Solomon (Poezia contem-
poranã la marginea acoperiºului), Constantin Stancu
(Poemul se naºte în ieslea durerii...), Nicolae Gheorghe
ªincan (Tãcerea îl apropie pe om de Dumnezeu ºi îl face
înger), Mariana Gabriela Trandafir (Budha ºi contem-
poranii sãi), Dumitru Velea (Mihai Eminescu despre
geniul naþional al poporului român) º.a. 
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Obiºnuit pânã la scârbã cu fauna politicianistã de pe la noi, cãreia gura nu-i mai tace de zorul atâtor minciuni îndrugate
cu sau fãrã rost, dar cãreia tare-i mai place iarba fragedã a furtiºagurilor de pe aceste meleaguri, fireºte cã am rãmas surprins
pânã la buimãcire de cele citite în revista Lumea despre Jose Mujica, preºedintele statului sud-american Uruguay, o poveste
mai presus de orice suspiciune în ceea ce priveºte adevãrul gol-goluþ, atunci când ea este relatatã de BBC.

Însã, consider eu, n-ai cum sã rãmâi rece ºi indiferent la aflarea unei veºti mai senzaþionale decât însuºi senza-
þionalul pãcãtos al lumii moderne ºi mai întãritoare decât un leac miraculos, îndeosebi dacã tu, aflãtorul acestei veºti,
trãieºti într-o þarã unde necinstea ºi nelegiuirea reprezintã coloanele de susþinere ale politicii de stat, o þarã în care douã
din instituþiile fundamentale (parlamentul ºi guvernul) nu doar cã sunt revoltãtor de supradimensionate în aceste vremuri
de cumplitã mizerie pentru grosul cetãþenilor, dar – potrivit alianþelor încheiate între reþelele mafiote din politicã ºi afaceri
– mai sunt ºi pline ochi cu puºcãriabili, de neclintit din scaune ºi ticãloºii atâta timp cât ei sunt mai egali în faþa legilor
decât mulþimea truditorilor de rând ºi atâta timp cât însuºi primul ministru trateazã cinstea, corectitudinea ºi legalitatea
cu nesimþirea golãneascã a unui plagiator (hoþ intelectual) dovedit ºi rãsdovedit; în sfârºit, dar nu în ultimul rând, o þarã
unde primarul ales al unei localitãþi este scos din temniþã ºi adus cu cãtuºele la mâini ca sã depunã jurãmântul de
credinþã faþã de patrie ºi comunitate (sic!), timp în care susþinãtorii sãi turmentaþi de un asemenea succes nepereche în
lume, scandeazã lozinci ºi susþin cã totu-i fãcãturã împotriva acestui om destoinic ºi fãrã prihanã!

Cãci, revenind la ceea ce reprezintã miezul cu adevãrat pilduitor al acestei scrieri, Jose Mujica reprezintã prototipul
politicianului îndelung aºteptat de câteva miliarde de truditori ai planetei – un veritabil Mesia al politicii mondiale, un om-
politician cum ceilalþi nu pot sã fie, pentru cã nu vor sã fie!

Aflãm din respectivul articol cã Mujica este „singurul preºedinte care a ales sã trãiascã la fermã ºi sã practice agri-
cultura”, fapt pentru care „a renunþat la luxoasa reºedinþã prezidenþialã din Montevideo ºi s-a mutat împreunã cu Prima
Doamnã la þarã”, unde apa pe care o consumã vine din pãmânt, întrucât în zonã nu existã canalizare.

Iar când ai optat pentru un asemenea stil de viaþã simplu ºi care „þine de libertate”, dupã cum mãrturiseºte acest neobiº-
nuit politician, este evident cã atunci deþii convingerile imperative ale unui înþelept sadea („Mi se spune cã sunt cel mai sãrac
preºedinte, dar eu nu mã simt deloc sãrac. Sãraci sunt oamenii care muncesc din greu ca sã poatã duce un stil de viaþã
luxos... ”, sau: „Dacã nu ai multe bunuri materiale, nu trebuie sã munceºti ca sã le poþi întreþine, aºa cã ai mai mult timp
pentru tine.”) ºi la fel de evident este cã atunci nici nu prea ai ce scrie în declaraþia de avere (doar un automobil Volkswagen
Beetle din 1987, în valoare de 1800 dolari americani, la care se adaugã bunurile soþiei sale – terenuri, tractoare ºi o casã,
„evaluate la 215000 de dolari americani”), avantajul imediat ºi deloc neglijabil al aceste stãri de lucruri fiind acela cã nu ai
a te teme de rãufãcãtori („Gospodãria sa este pãzitã de doar doi paznici ºi de Manuela, o cãþeluºã cu trei picioare”), de
îndatã ce din indemnizaþia lunarã de 12000 de dolari americani, Jose Mujica reþine pentru nevoile sale ºi ale familiei doar
775 de dolari, adicã „echivalentul salariului mediu lunar al unui uruguayan obiºnuit”, restul banilor donându-i.

Tocmai de aceea, la 77 de ani ºi dupã 14 ani de închisoare, preºedintele Jose Mujica nu-i doar deplin mulþumit de
felul cum ºi-a orânduit viaþa („este vorba de o alegere personalã”), dar chiar „se declarã un om împlinit”!

...Câþi dintre politrucii de pe la noi ºi de aiurea, pe care osânza îi sufocã dupã un singur mandat, câþi dintre ei, deci,
au curajul ºi voinþa sã urmeze extraordinarul exemplu oferit de cel mai modest preºedinte din lume?

Este vãdit cã deocamdatã nici unul, atâta timp cât politica este ºi va fi pentru unii ca aceºtia o vacã de muls, chiar ºi
atunci când vaca este atât de prost furajatã, încât o þarã încã bogatã, precum România, stã gata-gata sã-ºi dea duhul,
de altminteri la fel ca cea mai mare parte a omenirii, dupã ce – ajutaþi de afaceriºti ºi generali – politicienii au aºezat
lumea pe butoiul cu pulbere al sãrãciei, foametei, cruzimii ºi poluãrii.

Ba mai mult. Dacã ar fi dupã aceºti politruci necinstiþi ºi hrãpãreþi, dar mai ales dupã tâlharii cu ifose din politica
dâmboviþeanã, preºedintele Jose Mujica ar trebui de îndatã lichidat, pentru ca prin incomparabilul lui stil de viaþã la
nivelul omului de rând (experiment încercat cândva ºi lamentabil ratat de câþiva politruci români postdecembriºti!), sã nu
se mai constituie într-o vie ºi permanentã acuzaþie la adresa belºugului ticãlos în care cam toþi se bãlãcesc.

N.B. Din douã una: Ori politicienii lumii, îndeosebi cei din þãrile sãrace, vor urma exemplul lui Mujica, ori – prin forþa
mulþimilor revoltate – în curând va fi demontat mitul mincinos ºi atât de împovãrãtor al politicii, doar astfel ipocriþii ei
fãcãtori putând fi puºi cu picioarele pe pãmânt.

Lucru întru totul realizabil, ne spun cercetãtorii, având în vedere cã, deocamdatã din cauze complet necunoscute, în
corpul omului se petrec niºte mutaþii esenþiale – în cel mult 15-20 de ani, ne înºtiinþeazã aceºti savanþi, de la cele douã
spirale de-acum, ADN-ul va ajunge la 12 spirale! 

Iar rezultatul se va învedera în naºterea unor oameni complet noi, nu doar în aptitudini, preocupãri ºi obiective, ci ºi
în rezistenþa lor la boli, precum ºi în modul radical diferit de abordare a relaþiilor interumane.

Un remarcabil om
printre politicieni
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Fãrã îndoialã, unul dintre cei
mai mari ºi importanþi scriitori din
a doua jumãtate a secolului tre-
cut, Eugen Barbu ne-a lãsat o
operã nu numai valoroasã ºi inte-
resantã, ci ºi incitantã, intratã,
alãturi de autorul ei, în legendã.

Controversat ca om (în bunã
parte datoritã personalitãþii lui
accentuate ºi incomoditãþii pe
care a creat-o în sânul breslei
scriitoriceºti, dar ºi în afara ei),
Eugen Barbu a intrat în conºtiinþa
publicã româneascã fãrã drept de
apel din partea detractorilor, ori a
celor ce au vrut/vor sã-i minimali-
zeze locul ºi rolul literar în ulti-
mele decenii ale veacului trecut.

Pentru prima oarã mai de
aproape l-am vãzut ºi privit la
ºedinþele Cenaclului „Nicolae La-
biº” al Uniunii Scriitorilor, pe care
Eugen Barbu l-a condus între
1962 ºi 1968, pe când era redac-
tor ºef la revista Luceafãrul.

Prin 1964-1965 student „boboc”
la Filologia bucureºteanã, mer-
geam cu mai mulþi colegi la Casa
Monteoru, unde se þineau aminti-
tele ºedinþe si-mi amintesc cã Sala
oglinzilor devenea neîncãpãtoare
pentru mulþimea de tineri ºi tinere,
cu toþii aspiranþi la gloria literarã, cu
toþii numai „ochi ºi urechi” la ceea
ce spunea scriitorul, dar ºi confraþii
lui mai tineri, fiindcã acolo se adu-
nau poeþi, prozatori ºi dramaturgi
care deja începuserã sã-ºi facã „un
nume”, unii aflaþi în preajma debu-
tului editorial, ori având deja o
carte publicatã în colecþia de fru-
moasã amintire „Luceafãrul”: Ni-
chita Stãnescu, Ilie Constantin, Ion
Alexandru, Adrian Pãunescu, Ce-
zar Baltag, Constantin Stoiciu,

Petru Popescu, º.a.
Eugen Barbu, în dubla lui

posturã de conducãtor de ce-
naclu ºi de redactor ºef la Lucea-
fãrul (unde mulþi, foarte mulþi
tineri râvneau sã li se publice
creaþiile) a reuºit sã instaureze o
democraþie aproape totalã, cum
era greu sau poate chiar imposibil
de aflat în alte locuri din Bucureºti
sau din þarã. La cenaclul „Labiº”
se discuta deschis, textele citite
erau comentate cu grijã ºi cu
atenþie ºi nu cred sã fi fost vreun
autor care sã nu fi avut de câºti-
gat din lectura creaþiilor lui: fie sã
ºtie cum este receptat în compa-
raþie cu alþii, fie sã-ºi orienteze
lecturile într-un anume sens, care
sã-i fie benefic, fie – de ce nu? -
cum sã nu scrie dacã vrea sã se
afirme. Faptul cã textele prezen-
tate în cenaclu ºi apreciate una-
nim apãreau apoi în Luceafãrul
însemna pentru un începãtor o
poartã deschisã spre afirmare, o
garanþie cã talentul lui a fost vali-
dat cum se cuvine ºi cã are girul
unor autoritãþi în domeniu.

Deschiderea culturalã cãtre alte
forme ºi formule de creaþie decât
cele de dinainte de 1960, ruperea
de „proletcultismul” care intoxicase
minþile ºi inimile cititorilor pânã
atunci anunþau o erã nouã în lite-
raturã - ceea ce, dealtfel, avea sã
fie confirmat ulterior. Iar revista
Luceafãrul a cunoscut în acei ani
poate cea mai frumoasã perioada
din întreaga ei existenþã.

Aureolat de o glorie literarã pe
care nimeni ºi nicãieri nu i-o
putea contesta, Eugen Barbu era,
dincolo de opera lui literarã, un
adevãrat „principe”, ca sã folosim

chiar titlul pe care însuºi l-a dat
unuia dintre cele mai frumoase
romane ale lui.

Dacã pe vremuri, în îndepãr-
tate vremuri ale istoriei principii
valahi treceau pe Podul Mogo-
ºoaiei în caleºti, însoþiþi de arnãuþi
ºi ciohodari, de un întreg alai de
slujitori, Eugen Barbu (care, evi-
dent, trãia în alt timp ºi pe o altã
scarã socialã) putea fi vãzut pe
Calea Victoriei, mai ales la cea-
suri de searã, mergând pe jos
într-o þinutã demnã ºi þanþoº,
avându-i de-a dreapta ºi de-a
stânga lui pe Dan Mutaºcu ºi pe
Ion Lotreanu, cei doi „locotenenþi”
personali, redactori la Sãptã-
mâna, preluatã de el în 1970 ºi
condusã pânã în 1989 – o revistã
în paginile cãreia autorul Gropii
nu se sfia sã „îngroape”, prin cri-
tici dure, nepãrtinitoare mulþimea
de texte literare mediocre ce apã-
reau prin diverse publicaþii.

Cu nelipsita-i pipã în gurã, ma-
rele prozator ºi publicist putea fi
vãzut trecând pe trotuarul din faþa
Cercului Militar, dupã ce urca
alene strada ce leagã palatul „Uni-
versul” (unde se afla redacþia
revistei) de Calea Victoriei, fireºte,
însoþit de cei doi scriitori pe care i-
am amintit. Asculta spusele însoþi-
torilor, precum odinioarã vor fi
ascultat ºi principii valahi vorbele
curtenilor,dând arar din cap a
aprobare sau, dimpotrivã, negând
prin puþine cuvinte opiniile celor
din micul sãu anturaj. Trecãtorii îi
cunoºteau figura din cãrþi ºi din
reviste ºi se dãdeau numaidecât,
respectuoºi la o parte spre a face
loc micului grup scriitoricesc des-
cins parcã dintr-o altã lume.

Portrete în peniþã

Un „Principe”
al literaturii noastre:

Eugen Barbu



Aºa era Eugen Barbu: un ins cã-
ruia îi plãcea sã-ºi impunã autoritatea
în viaþã ca ºi în paginile, sutele lui de
pagini de literaturã, dar mai ales de
publicisticã, unde condeiul sãu ascuþit
dezvãluia fãrã menajamente impos-
tura, grandomania, spiritul de imitaþie,
fariseismul, în fine toate tarele care îºi
mai fãceau loc din când în  când în
lumea creatorilor de literaturã.

În 1982 colegului meu Grigore
Dumitrescu de la Editura Sport-
Turism, cu experienþã ºi cu mult fler
(el 1-a editat pentru prima oarã pe
Fãnuº Neagu, dar colaborase mai
înainte cu mulþi alþi corifei ai literelor,
printre care ºi Camil Petrescu) i-a
venit ideea reeditãrii uneia din
primele cãrþi ale lui Eugen Barbu:
Pe-un picior de plai (apãrutã în edi-
þie princeps în 1957). M-a întrebat
dacã n-aº vrea sã mã ocup eu de
noua ediþie ºi cum m-am simþit flatat
de propunere ºi am acceptat-o ime-
diat, am ajuns, peste puþinã vreme,
chiar la Eugen Barbu acasã, într-un
bloc de pe strada Eminescu, undeva
prin apropierea Pieþii Romane.

Scriitorul m-a primit într-un living
spaþios, cu puþine piese de mobilier,
alese ºi amplasate cu gust, dovedin-
du-se a fi foarte receptiv la propu-
nerile ºi sugestiile pe care mi-am
permis sã i le fac în legãturã cu car-
tea. Dealtfel ele nici nu puteau fi
multe de vreme ce era vorba de o
reeditare. Mi-a mãrturisit atunci cã
deºi este vorba de un volum de
publicisticã, Pe-un picior de plai
reprezintã una din primele lui iubiri...
Am pus asta pe seama amintirilor pe
care, pesemne, i le trezeau textele
de acolo: impresii ºi însemnãri din ºi
despre locuri din þarã, despre muzee
ºi case memoriale pe care amfitrio-
nul le vãzuse în anii tinereþii.

Cu prilejul acelei vizite am avut,
pe de altã parte, revelaþia cã mã aflu
în faþa unui om deschis dialogului,
amabil ºi comunicativ, altfel decât
îmi lãsase impresia pe la ºedinþele
Cenaclului „Labiº”, unde trecea, ca
ºi în scris, drept un dur ºi un distant
în raport cu ceilalþi.

Ulterior Eugen Barbu m-a invitat
la redacþia revistei Sãptãmâna,

unde i-am înmânat corectura volu-
mului ºi unde mi-am permis sa-i
încredinþez ºi câteva poeme proprii,
în speranþa cã va putea selecta
ceva pentru tipar. Prompt, a selectat
într-adevãr ceva ºi m-a publicat în
proximele numere ale Sãptãmânii.

ªi cum în acea perioadã eram un
harnic colaborator al Radioului, la
apariþia cãrþii despre care este vorba
i-am solicitat lui Eugen Barbu un
scurt interviu pe care urma sã-l difu-
zez pe unde hertziene. Fireºte, un
interviu legat de subiectul volumului,
dar ºi de tabloul poeziei contempo-
rane (pe care îl conturase fãrã
menajamente în cartea lui O istorie
polemicã ºi antologicã a literaturii
române de la origini pânã în pre-
zent. Poezia contemporanã). Îmi
spunea cã vrea sã reia acea carte
într-un al doilea volum, fiindcã i se
pãrea o „întreprindere utilã” deoa-
rece „se întâmplã multe nãzbâtii ºi
azi în poezia contemporanã ºi se
cere o intervenþie mai drasticã”,
deoarece se petrec lucruri destul de
ciudate, adicã e un fel degeneres-
cenþã a poeziei, de imitare fãrã
niciun fel de busolã a unor maniere
strãine, care duc poezia noastrã pe
drumuri destul de periculose în
sensul artistic” 

Referitor la graba cu care unii
autori vor sã-ºi vadã creaþiile tipãrite
þinea sã precizeze: „Pe vremea când
mai þineam cenacluri spuneam cã
poeþii ar trebui sã se gândeascã la
Arghezi, care a debutat atât de târ-
ziu, sã se gândeascã la Blaga, nu
mai vorbesc de Barbu, chiar Baco-
via, care publicau destul de rar.
Scriau probabil mult acasã, dar
publicau rar ºi cu o mare dorinþã de
a se înfãþiºa în haine de sãrbã-
toare... Poezia nu-ºi poate permite
sã iasã în pijama, cum s-ar spune.”

În afara lumii literare Eugen Barbu
a devenit celebru ºi numele lui a fost
prezent pe buzele multora nu numai
datoritã literaturii pe care a scris-o ci
ºi din cauza celor douã scandaluri de
plagiat: unul legat de Caietele Princi-
pelui ºi celãlalt de volumul al treilea
din Incognito (în 1970 ºi 1978).

În primul caz cel care l-a acuzat

de plagiat a fost Fãnuº Neagu,
printr-o notã publicatã în Informaþia
Bucureºtiului (unde autorul roma-
nului Îngerul a strigat deþinea o
rubricã de cronicã sportivã). Curând
între cei doi scriitori s-a dezlãnþuit o
polemicã, cu intervenþii gãzduite
ulterior de România literarã.

În cel de al doilea caz plagiatul a
fost dat la ivealã de Marin Sorescu,
ulterior lui raliindu-se mai mulþi
scriitori.

S-a produs un adevãrat scandal,
iar Biroul Uniunii Scriitorilor a format
o comisie care trebuia sã analizeze
„cazul” ºi sã ia o decizie. A fost sesi-
zatã ºi conducerea superioarã de
partid, ajungându-se pânã la Ceau-
ºescu. Din Jurnalul lui Mircea Zaciu
aflãm cã Eugen Barbu, revoltat, ar fi
predat carnetul de partid, ºi-ar fi dat
demisia din Uniunea Scriitorilor ºi ar
fi cerut sã emigreze în Spania. Desi-
gur, nu era decât o loviturã de tea-
tru, abil regizatã de cel incriminat.

Pentru cei interesaþi de culisele
vieþii literare de atunci întregul film al
celor douã plagiate l-am reconstituit
în Istoria anecdoticã a literaturii ro-
mâne (vol. I din ediþia a II-a, pag.
234-246) ºi rog cititorul sã se în-
drepte cãtre aceastã sursã biblio-
graficã pentru cã va afla lucruri ºi
fapte picante ºi nu va regreta.

Incomod pentru mulþi, cum spu-
neam, Eugen Barbu l-a iritat atât de
tare pe Mircea Dinescu încât acesta,
ajuns preºedinte al Uniunii Scriito-
rilor dupã evenimentele din 1989, l-
a exclus din obºte, cam pe nedrept
ºi cam abuziv de vreme ce s-a pre-
valat de fapte petrecute cu mai mult
de zece ani în urmã. În realitate, s-a
spus, poetul din Slobozia Ialomiþei
i-a plãtit marelui prozator niºte mai
vechi poliþe pentru repetatele atacuri
ºi ironii proferate de Eugen Barbu,
prin presã, la adresa lui.

Oricum ºi din orice unghi 1-am
judeca, dincolo de biografie (în fond
fiecare om are pãcatele lui), Eugen
Barbu a rãmas în istoria literaturii ca
un scriitor de valoare ºi nu încape
îndoialã cã odatã cu trecerea timpu-
lui poziþia ºi locul lui în cultura ro-
manã se vor consolida ºi mai mult.
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Mihai Eminescu a bucurat naþia noastrã cu doar 39
ani de viaþã, dar cu o imensã activitate literarã. 46 de
volume, aproximativ 14.000 de file au fost dãruite Aca-
demiei Române de Titu Maiorescu în 1902. A fost poet,
prozator ºi jurnalist român, cea mai importantã voce
poeticã din literatura românã. 

Ion Caraion scria: „Eminescu este imponderabil ºi
muzicã”. 

Ion Luca Caragiale spunea cã Eminescu avea un
temperament de o excesivã inegalitate, oscilând între
atitudini introvertite ºi extravertite: când vesel, când
trist; când comunicativ, când ursuz; când blând ºi când
aspru; mulþumindu-se uneori cu mai nimica ºi nemulþu-
mit alteori de toate... „Ciudatã amestecãturã! – fericitã
pentru artist, nefericitã pentru om!”

Titu Maiorescu i-a promovat imaginea unui visãtor
cu o extraordinarã inteligenþã, ajutatã de o foarte bunã
memorie.

Constantin Noica îl considera etalonul poeziei româ-
neºti spunând cã „Arborii nu cresc pânã în cer. Nici noi
nu putem creºte dincolo de mãsura noastrã. ªi mãsura
noastrã este Eminescu. Dacã nu ne vom hrãni cu Emi-
nescu, vom rãmâne în culturã mai departe înfometaþi.”

Mihai Eminescu (Mihail Eminovici) s-a nãscut la 15
ianuarie 1850, la Botoºani ºi a decedat la 15 iunie 1889
la Bucureºti. A fost al ºaptelea dintre cei unsprezece
copii ai cãminarului Gheorghe Eminovici, provenit
dintr-o familie de þãrani români din nordul Moldovei,
coborând (pe linie paternã) din Transilvania, de unde
familia a emigrat în Bucovina, din cauza exploatãrii
iobãgeºti ºi a persecuþiilor religioase. Aproape toþi fraþii
ºi surorile i-au murit. O posibilã explicaþie este aceea cã
în secolul al XIX-lea speranþa de viaþã depãºea cu greu
vârsta de 40 de ani, epidemiile de tifos, tuberculozã,
hepatitã erau frecvente, chiar sifilisul era considerat
boalã incurabilã pânã la inventarea penicilinei.  

A urmat ºcoala primarã la Cernãuþi, primele douã
clase probabil într-un pension particular. Apoi a fost
înscris la liceul german din Cernãuþi, singura instituþie
de învãþãmânt liceal la acea datã în Bucovina anexatã
de Imperiul Habsburgic. 

Se înfiinþeazã curând o catedrã de românã ºi este
ocupatã de profesorul Aron Pumnul, cãrturarul ardelean
care a fãcut parte din conducerea Revoluþiei Române
de la 1848 din Transilvania, cel care a redactat progra-
mul revoluþiei lui Avram Iancu ºi care s-a refugiat în final
la Cernãuþi. La moartea acestuia Eminescu a publicat
primul sãu poem, La moartea lui Aron Pumnul, semnat
Mihail Eminoviciu; avea 16 ani. Debuteazã în revista

Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan (jurist ºi scriitor din
Ardeal), cu poezia De-aº avea. Iosif Vulcan îl convinge
sã-ºi schimbe numele în Eminescu, adoptat mai târziu
ºi de alþi membri ai familiei sale.

Între 16-19 ani cãlãtoreºte din Cernãuþi la Blaj, Sibiu,
Giurgiu, oprindu-se la Bucureºti, luând astfel contact cu
realitãþile româneºti din diverse locuri. În aceastã
perioadã se angajeazã ca sufleor ºi copist la teatru,
unde îl cunoaºte pe Ion Luca Caragiale. 

Între 19-22 ani este student la Viena, la Facultatea
de Filozofie ºi Drept, ca „auditor extraordinar”. Audiazã
cursuri ale diferitelor facultãþi, frecventeazã cu mult
interes biblioteca Universitãþii, având o sete nepotolitã
de lecturã. În acest oraº se împrieteneºte cu Ioan Sla-
vici ºi o cunoaºte pe Veronica Micle. 

Se întoarce în þarã ºi se înscrie la Universitatea din
Berlin (22-24 ani). În aceastã perioadã a avut o bogatã
corespondenþã cu Titu Maiorescu care îi propunea sã-ºi
obþinã de urgenþã doctoratul în filozofie, pentru a fi nu-
mit profesor la Universitatea din Iaºi. Junimea i-a acor-
dat o bursã cu condiþia sã-ºi ia doctoratul în filozofie. A
urmat cu regularitate douã semestre, dar nu s-a
prezentat la examene. Poetul a început sã sufere de o
inflamaþie a încheieturii piciorului; se îmbolnãvesc trei
dintre fraþii sãi, invocã lipsuri materiale. Se întoarce în
þarã. La acei 24 ani este numit director al Bibliotecii
Centrale din Iaºi. Trei ani, cei mai frumoºi ani ai vieþii lui
a fost bibliotecar, revizor ºcolar, redactor la Curierul de
Iaºi. A fãcut ordine în Bibliotecã ºi a îmbogãþit-o cu
manuscrise ºi cãrþi vechi româneºti. În aceastã peri-
oadã a fost bun prieten cu Ion Creangã, pe care l-a
îndemnat sã scrie ºi l-a introdus la Junimea, asociaþie
culturalã înfiinþatã la Iaºi ºi a fost mereu în prezenþa
muzei sale - Veronica Micle, scriind multe poezii.

La vârsta de 27 ani i se propune postul de redactor,
apoi redactor ºef la ziarul Timpul din Bucureºti. Dupã 6
ani, în 1883 se îmbolnãveºte. În mod brutal, în iunie
1883, munca sa este întreruptã ºi este introdus cu forþa
în sanatoriul doctorului ªuþu. Pleacã la tratament la
Viena, în Italia, revine la Bucureºti, pleacã la Iaºi, la Bai
lângã Odessa, revine în þarã, lucreazã la Bibliotecã
câtva timp, se reîmbolnãveºte, se interneazã la ospiciul
de la Mãnãstirea Neamþ. În decembrie 1888 pleacã la
Botoºani, unde este îngrijit de sora sa Henrieta. Este
vizitat de Veronica ºi pleacã amândoi la Bucureºti; se
bucurã de o scurtã activitate ziaristicã ºi în februarie
1889 se reîmbolnãveºte, este internat la Bucureºti. În
data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaþa, moare
în sanatoriul „Caritatea” al doctorului ªuþu, iar în 17

163 DE ANI DE LA NAŞTEREA
LUI EMINESCU

„Suntem români, vrem sã rãmânem români
ºi cerem egalã îndreptãþire a naþiunii noastre”

M. Eminescu



iunie Eminescu este înmormântat la umbra unui tei din
cimitirul Bellu din Bucureºti. Un cor a interpretat litania Mai
am un singur dor. 

Vorbind despre poezia de dragoste a lui Eminescu, tre-
buie sã începem cu copilãria pe care a petrecut-o la Boto-
ºani ºi Ipoteºti, în casa pãrinteascã ºi prin împrejurimi, într-
o totalã libertate prin frumoasele pãduri ale Bucovinei. Fac
o parantezã amintind cã numele de „Bucovina” provine din
cuvântul slav pentru fag („buk”), astfel termenul se poate
traduce prin „Þara fagilor”. Nostalgia copilãriei este evocatã
în poezia de mai târziu O, rãmâi scrisã în 1979. Poetul aude
glasul pãdurii care-i ºopteºte: „O, rãmâi, rãmâi la mine,/ Te
iubesc atât de mult!/ Ale tale doruri toate/ numai eu ºtiu sã
le-ascult. În al umbrei întuneric/ te asemãn unui prinþ. Ce se
uit-adânc în ape/ cu ochi negri ºi cuminþi/ ªi prin vuietul de
valuri,/ Prin miºcarea naltei ierbi,/ Eu te fac s-auzi în tainã/
Mersul cârdului de cerbi... ” Copilãria este pierdutã ºi poetul
constatã cu durere: „Astãzi chiar de m-aº întoarce/ a-nþelege
n-o mai pot…/ Unde eºti copilãrie,/ cu pãdurea ta cu tot?” 

Întâmplarea care i-a marcat ciclul poeziilor de dragoste a
fost întâlnirea cu Veronica Micle, întâlnire pasionalã dintre doi
poeþi; unul dintre ei trebuia sã strãluceascã! Iubirea pentru
femeie ºi naturã, în poezia lui Eminescu, lumineazã ºi tulburã
totodatã, cele douã sentimente însumându-se ajung sã aibã
o energie cosmicã care, pânã la urmã, pare sã scape de sub
imperiul voinþei, determinând destinul fiinþei umane.  

La începuturile vieþii dragostea lui este seninã, frumoasã,
împlinitã cel mai adesea într-un cadru feeric al naturii, ca în
poeziile Dorinþa, Atât de fragedã, Freamãt de codru, Somno-
roase pãsãrele, La mijloc de codru des ºi altele.  

Plenitudinea sentimentului iubirii este redatã însã, în
poeziile Lacul: „Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl
încarcã;/ Tresãrind în cercuri albe/ El cutremurã o barcã./ ªi
eu trec de-a lung de maluri,/ Parc-ascult ºi parc-aºtept/ Ea
din trestii sã rãsarã/ ªi sã-mi cadã lin pe piept…” ºi în
poezia Lasã-þi lumea, în care natura se însufleþeºte alãturi
de cei doi îndrãgostiþi: „Lasã-þi lumea ta uitatã,/ Mi te dã cu
totul mie,/ De þi-ai da viaþa toatã,/ Nime-n lume nu ne ºtie./
Vin’ cu mine, rãtãceºte/ Pe cãrãri cu cotituri,/ Unde noaptea
se trezeºte/ Glasul vechilor pãduri./ Printre crengi scânteie
stele,/ Farmec dând cãrãrii strâmte,/ ªi afarã doar de ele/
Nime-n lume nu ne simte./ Pãrul tãu þi se desprinde/ ªi
frumos þi se mai ºede,/ Nu zi ba de te-oi cuprinde,/ Nime-n
lume nu ne vede./ Tânguiosul bucium sunã,/ L-ascultãm cu-
atâta drag,/ Pe când iese dulcea luna/ Dintr-o rariºte de fag./
Îi rãspunde codrul verde/ Fermecat ºi dureros,/ Iarã sufletu-
mi se pierde/ Dupã chipul tãu frumos […] Înãlþimile albastre/
Pleacã zarea lor pe dealuri,/ Arãtând privirii noastre/ Stele-
n ceruri, stele-n valuri./ E-un miros de tei în crânguri./ Dulce-
i umbra de rãchiþi/ ªi suntem atât de singuri!/ ªi atât de
fericiþi!/ Numai luna printre ceaþã/ Varsã apelor vãpaie,/ ªi te
aflã strânsã-n braþe/ Dulce dragoste bãlaie.” 

Mai târziu, dezamãgit de loviturile vieþii, de lipsa de înþe-
legere a contemporanilor sãi, conºtient de societatea
nedreaptã în care îºi ducea traiul, Eminescu creeazã poezii
profunde, din ce în ce mai triste ºi pline de renunþãri. Codrul
nu mai are bogãþia frunziºului verde, culoarea, lumina, aerul
pur din prima parte a tinereþii, cineva parcã stinge încet
lumina, culorile devin din ce în ce mai pale, poetul începe
sã-ºi punã întrebãri, încearcã sã defineascã amorul în
poezia Ce e amorul: „Ce e amorul? E un lung/ Prilej pentru
durere/, Cãci mii de lacrimi nu-i ajung/ ªi tot mai multe cere./

De-un semn în treacãt de la ea/ El sufletul þi-l leagã,/ Încât
sã n-o mai poþi uita/ Viaþa ta întreagã.[…] Dispar ºi ceruri ºi
pãmânt/ ªi pieptul tãu se bate,/ ªi totu-atârnã de-un cuvânt/
ªoptit pe jumãtate./ Te urmãreºte sãptãmâni/ Un pas fãcut
alene,/ O dulce strângere de mâini,/ Un tremurat de gene…” 

Poetul simte cã iubirea pleacã, neputând fi înlocuitã cu
alta ºi regretul este redat cu sfâºierea fiinþei, în poezia S-a
dus amorul…: „S-a dus amorul, un amic/ Supus amân-
durora,/ Deci cânturilor mele zic/ Adio tuturora/ Uitarea le
închide-n scrin/ Cu mâna ei cea rece,/ ªi nici pe buze nu-mi
mai vin,/ ªi nici prin gând mi-or trece./ Atâta murmur de
izvor,/ Atât senin de stele,/ ªi un atât de trist amor/ Am
îngropat în ele!/ Din ce noian îndepãrtat/ Au rãsãrit în mine!/
Cu câte lacrimi le-am udat,/ Iubito, pentru tine!/ Cum
strãbãteau atât de greu/ Din jalea mea adâncã,/ ªi cât de
mult îmi pare rãu/ Cã nu mai sufãr încã! [... ] ªi poate cã nici
este loc pe-o lume de mizerii/ pentr-un atât de sfânt noroc/
strãbãtãtor durerii.”

Pasiuni ºi despãrþiri, poetul devine dezamãgit ºi deza-
mãgirea a dat limbii româneºti o capodoperã – Luceafãrul,
poezie în care e mistuit de iubire, gata sã-i jertfeascã iubitei
nemurirea, dar, în cele din urmã renunþã, alege izolarea:
„Trãind în cercul vostru strâmt/ Norocul vã petrece,/ Ci eu în
lumea mea mã simt/ Nemuritor ºi rece.”, versurile sugerând
destinul omului de geniu. 

În Grãdina Copou din Iaºi se aflã Teiul lui Eminescu,
numit ºi „Copacul îndrãgostiþilor”, lângã el fiind scrise, pe o
placã, versurile de mai sus. Marele poet a cãutat adesea
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inspiraþia la umbra ramurilor acestui tei, bãtrân de aproape
250 de ani. Sub crengile teiului au avut loc discuþii între
marele poet ºi prietenul sãu Ion Creangã. Tot aici Mihai
Eminescu o aducea pe iubita sa Veronica Micle, fiinþa care
a influenþat puternic opera poetului. 

Eminescu a scris ºi Rugãciuni închinate Fecioarei Maria.
Amintim Rugãciunea: „Crãiasã alegându-te/ Îngenunchem
rugându-te,/ Înalþã-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie,/
Fii scut de întãrire/ ªi zid de mântuire,/ Privirea-þi adoratã/
Asuprã-ne coboarã,/ O, maicã prea curatã/ ªi pururea
fecioarã/ Marie!”

Se spune cã Eminescu a adus rugãciunea în închisorile
comuniste, deoarece deþinuþii politici recitau aceastã Rugã-
ciune, punând accentul pe versurile: „Înalþã-ne, ne mâtuie /
Din valul ce ne bântuie”.

S-a consemnat cã Eminescu a fost una dintre „personali-
tãþile hibride, filozof-poet”. Opera sa poeticã a fost influen-
þatã de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filozofia
anticã, dar ºi de gândirea romanticã a lui Arthur Schopen-
hauer ºi de filosofia lui Immanuel Kant (Eminescu a lucrat o
vreme la traducerea Criticii raþiunii pure, la îndemnul lui Titu
Maiorescu, cel care îi ceruse sã-ºi ia doctoratul în filosofia
lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat pânã la
urmã).

Sã amintim filosofia din poezia La steaua, care trebuie
înþeleasã ca o metaforã a cãlãtoriei luminii. Viteza luminii
era deja calculatã cu aproximaþie înainte de 1889, prima
determinare experimentalã a vitezei luminii din sec. XVII
datorându-se unui astronom danez care a stabilit la acel
moment valoarea constantei c de 213.000 km/s., iar
Eminescu era la curent cu datele ºtiinþifice ºi filozofice. Ulte-
rior, Einstein care avea vârsta de zece ani la moartea lui
Eminescu, în 1905 a demonstrat cã cel mai rapid lucru din
Univers este lumina (aprox. 298.000 km/s); a explicat de
asemenea cã lumina Soarelui ajunge pe suprafaþa planetei
noastre în aprox. 8 minute, iar lumina reflectatã de Lunã în
aprox. 30 de secunde. În aceeaºi teorie spune cã dacã
lumina Soarelui ar dispãrea brusc, noi abia peste 8 minute
am observa întunericul, deci anumite stele de pe cer care se
aflã la distanþe foarte mari, de milioane de ani luminã, deºi
ele ar putea sã fie de mult stinse, noi încã le putem perce-
pem lumina. Frumuseþea este ºi a ultimei strofe a poeziei,
în care Eminescu a proiectat superb imaginea în spaþiul
iubirii, al dorului. De fapt, Einstein a expus într-un limbaj de
fizicã, iar Eminescu într-un limbaj poetic. Amândoi geniali. 

„La steaua care-a rãsãrit/ E-o cale-atât de lungã,/ Cã mii
de ani i-au trebuit/ Luminii sã ne-ajungã./ Poate de mult s-a
stins în drum/În depãrtãri albastre,/ Iar raza ei abia
acum/Luci vederii noastre./ Icoana stelei ce-a murit/Încet pe
cer se suie;/ Era pe când nu s-a zãrit,/ Azi o vedem ºi nu e./
Tot astfel când al nostru dor/ Pieri în noapte-adâncã,/
Lumina stinsului amor/ Ne urmãreºte încã..” 

Eminescu a dus o imensã activitate jurnalisticã. Artico-
lele pe care le scria constituiau o educaþie politicã pentru
cititori, prin analiza profundã asupra situaþiei în care se afla
þara.

Încã de la 17 ani când scria poezia Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie: „Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie,/Þara
mea de glorii, þara mea de dor?/ Braþele nervoase, arma de
tãrie,/ La trecutu-þi mare, mare viitor!” ºi în continuare, pe
vremea când era redactor ºef la Timpul, oficiosul Conserva-
torilor, Mihai Eminescu a afirmat puternice sentimente pa-

triotice, în dezacord cu linia partidului, a Puterilor Centrale,
chiar ºi împotriva lui Maiorescu. Eminescu a fost un militant
activ pentru drepturile românilor din Ardeal ºi pentru unita-
tea naþionalã. El critica aspru Parlamentul pentru înstrãi-
narea Basarabiei, era intransigent atât faþã de politica de
opresiune þaristã cât ºi faþã de cea a Imperiului Austro-
ungar; dorea o Dacie Mare, o Românie Mare.  

Cu ocazia Sãrbãtorii de la Iaºi, de la începutul lunii iunie
1883, când s-a dezvelit statuia lui ªtefan cel Mare, Emi-
nescu a citit la „Junimea” poemul sãu, Doina, care a iritat
Puterile Centrale: „De la Nistru pân’la Tisa/ Tot Românul
plânsu-mi-s-a/ Cã nu mai poate strãbate/ De-atâta strãi-
nãtate./ Din Hotin ºi pân’la Mare/ Vin Muscalii de-a cãlare,/
De la Mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aþin…”

Dupã ani întregi de cercetare ºi verificare a arhivelor
despre Mihai Eminescu, renumitul eminescolog, astãzi în
viaþã - profesorul, scriitorul Nicolae Georgescu - a încercat
sã desluºeascã misterul bolii ºi morþii poetului prin prisma
contextului politic de la acea vreme, scriind cartea „Boala ºi
moartea lui Eminescu”. În rezumat, scriitorul leagã soarta lui
Eminescu de implicarea acestuia în susþinerea Ardealului,
deoarece Eminescu se pronunþa pentru dezlipirea Ardea-
lului de Imperiul Austro-Ungar. Dovedeºte cã Eminescu era
incomod ºi trebuia executatã comanda trasatã de la Viena:
„ªi mai potoliþi-l pe Eminescu!”. Era mesajul pe care franc-
masonul P. P. Carp îl transmitea de la Viena mentorului Ju-
nimii - francmasonul ºi parlamentarul Titu Maiorescu.
Comanda a fost executatã întocmai de cei din þarã, pe 23
iunie 1883. Eminescu care era marcat de o mare suferinþã
pe fond psihic, o psihozã maniaco-depresivã, a fost internat
forþat, i-au pus diagnosticul de alcoolism ºi sifilis, care le
putea permite administrarea unui tratament cu mercur pen-
tru distrugerea lui fizicã. Cei care au regizat totul, porneau
de la convingerea cã odatã ce Eminescu va fi internat cu
acte în regulã, va intra în conºtiinþa publicã drept nebun ºi
nimic din ceea ce a scris sau va mai încerca sã scrie, nu va
fi luat în considerare. Eminescu a fost declarat nebun ºi
internat la psihiatrie, în clinica francmasonului – dr. ªuþu,
într-un moment în care guvernul României urmãrea sã în-
cheie un pact umilitor cu Tripla Alianþã (Austro-Ungaria,
Germania ºi Italia), prin care renunþa la pretenþiile asupra
Ardealului ºi se angaja sã îi anihileze pe toþi cei catalogaþi
drept „naþionaliºti”. Pactul a fost încheiat în secret în acel an
1883. În timp ce era spitalizat la clinica doctorului Alexandru
ªuþu, Eminescu a fost lovit intenþionat de un alt pacient cu o
cãrãmidã în cap, lovitura provocându-i moartea, ºi nu sifili-
sul. În argumentarea sa, eminescologul Nicolae Georgescu
se sprijinã pe declaraþia unui frizer, martor ocular al episo-
dului. Se ºtia despre mãrturia acelui frizer, ea fiind publicatã
în ziarul Universul în 1926, dar a fost ignoratã cu bunã
ºtiinþã. 

Scriitorul ne mai aduce la cunoºtinþã cã Vlahuþã l-a
vizitat la spital în ultimele zile ale vieþii poetului ºi a redat
versurile reþinute pe care Eminescu le-a citit în prezenþa lui:
„Atâta foc, atâta aur/ ªi-atâtea lucruri sfinte/ Peste
întunericul vieþii/ Ai revãrsat, Pãrinte!” Apoi, spunea Vlahuþã,
a lãsat tãcut privirea în pãmânt… Dupã câteva minute de
tãcere ºi-a împreunat mâinile, ºi ridicându-ºi ochii în sus, a
oftat din adânc ºi a repetat rar, cu un glas nespus de
sfâºietor: „Of, Doamne, Doamne!”

O, Doamne, Doamne, zic, dã-ne puterea sã-l înþelegem
ºi sã-l iubim pe Eminescu al nostru!
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LUCEAFÃRULUI…

Se revarsã seara peste sat
ªi ne pãtrunde negura în case…
Frumos se vede luna pe-nserat,
Cu a ei corolã de stele luminoase.

Dintre miile de stele
Ce-mpânzesc bolta albastrã,
Una singurã din ele
O zãresc de la fereastrã.

Acea stea, acea minune 
Ce se vede în amurg,
Sub sclipirea ei ascunde
Viaþa unui demiurg.

Steaua asta ce apare
Mai-nainte decât toate
Intangibilã ne pare,
Parte-i de eternitate.

E Luceafãrul cel mândru
ªi pe ceruri stã retras
Cum stãtea poetu-n codru,
Într-o lume fãrã glas.

Ca un sclav orbit al muzei
Toatã viaþa a trãit,
Dar acum e printre zei,
A sa operã-i un mit.

N-a fost om, el este geniul
Asuprit de-al sãu talent.
Trec toate, chiar ºi mileniul,
Însã el e permanent.

Îl auzim în codrii de argint,
În undele sonore de cristal

ªi îl simþim ca pe un blând alint
Al brizelor de zi pe litoral.

Astã stea, pe cerul veºnic
Al valorilor române,
Lumineazã în chip unic,
Raza sa e o minune.

Versu-i plin de profunzime
Generaþii a rãscolit
ªi sclipeºte-n adâncimea
Timpului cel infinit.

DEFINIÞIE

Ce e poetul?
E o razã din sclipirea
Iubirii, a visurilor ºi durerilor,
Ce ne încãlzeºte trãirea.
Asta-i poetul: necontenirea alinãrilor.

El este cel care vegheazã-n noapte
ªi se frãmântã, ºi priveºte-n stele
ªi cautã sã audã ºoapte,
Pe care i le pot rosti doar ele.

El printre oameni nu trãieºte,
Ci doar printre ale sale gânduri.
Din sufletul sãu pur ne zãmisleºte
Nouã, bieþi muritori, eterne rânduri.

Tristeþea sa e fericire,
Cãci pentru noi devine alinare.
El ne oferã doar iubire,
Iar noi îi dãm în schimb uitare.

El este un destin nefericit
Strãpuns în zâmbet de melancolie.
Fiind neînþeles, nu e iubit.
Iubitã e… regina POEZIE.

P  o  e  z  i  i
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1. APROAPE ESTE VREMEA

Aproape este vremea, caiºii dau în floare,
pe Puntea Libertãþii astãzi trec,
înfiorat, doar Înþelesul doare,
povara Poeziei îmi petrec...
Pecetluirea Dorului n-am cum,
pânã la tine este cale lungã,
zãvorul Clipei se preface-n scrum,
tristeþea Bucuria mi-o alungã...
De sunt nedrept, nedreptãþesc o floare,

de sunt nebun, înnebunesc o lume,
din cerul inimii o grea ninsoare
acoperã Poetul ºi-al sãu nume...
Smintitã este slova care minte,
spurcate sunt privirile fântânii,
de m-aº încrede-n vorbe, dinainte
m-aº lepãda cu totul în braþele furtunii...
Stau drept în mine ºi sunt drept cu
Marea,
Câmpiei am sã-i dau cercelul meu,
mã va durea de pãsãri Depãrtarea,
mã voi smeri în tainã iubind alt
Dumnezeu:
vai, necuprinsul minte, îndoliatã-i zarea!

2. PLÃTESC CU VIAÞA
MOARTEA

Plãtesc cu viaþa Moartea ºi Morþii-i dau
obol,
Puntea Dragostei o trec în suspine,
de veghe rãmân în al serii pristol:
cerºetor-saltimbanc, fãrã bani ºi renume...
Plãtesc cu viaþa Viaþa ºi Vieþii-i dau
simbrie,
Puntea Dragostei o privesc cu nesaþ,
sufletul meu se va duce-n pustie,
luna din cer pentru tine o-nhaþ...
Plãtesc cu viaþa Moartea ºi Morþii nu-i dau
cep,
Puntea Dragostei mã rãneºte când trec,
preoteasa iubirii m-aºteaptã sã-ncep
sã urzesc înflorirea, nu ajung la edec...
Plãtesc cu viaþa Viaþa ºi Vieþii nu-i dau
seamã,
Puntea Dragostei mã-nfioarã mereu,

APOCALIPSA DUPĂ
APOCALIPSĂ



sclav al ºoptirilor, m-apropii de vamã
ºi mâna-nfloreºte – zãlud caduceu...
Plãtesc cu viaþa Moartea ºi Morþii nu îi pasã,
Puntea Dragostei tremurã-n vis,
sub cerul ornat cu flori de mireasã
m-aºtepþi în credinþã – ateu paraclis:
privighetoarea plânge, fugim din Paradis?

3. SUNT FERICIT DE TOATE

Sunt fericit de toate, un gând mai mi-a
rãmas,
Puntea Rãbdãrii sã o trec pe albine,
în gândul Câmpiei am loc de popas,
umbra, umbritã, cãrarea-mi aþine...
În graba despãrþirii uit ºaua ºi biciuºca,
sângerândã am inima-n piept,
las arcul, sãgeta, las glonþul ºi puºca,
ascund Alfabetul, spre tine mã-ndrept...
Veºmântul durerii îl spãl de pãcate,
pomul vieþii demult fu prãdat,
prin porþi de luminã pãtrund în Cetate,
pumnalul iubirii m-a-njunghiat...
De aur e puntea ce visul o ºtie,
de aur Tãcerea ce plânge albastru,
prin cânepa iernii trecutul adie,
prezentul mã strânge în chinga-i, mãiastru...
Minciuna fiinþei boii dejugã,
desfrânarea ocheºte felina din trup,
Luna, eternã, ca o zvârlugã,
se-ascunde de mine, din mine mã rup...

4. MÃRTURISIRE

Eu, Theodor Rãpan, l-am încolþit pe înger ºi
i-am spus:
de mã iubeºti precum seceta apa,
întoarce-þi faþa cãtre Rãsãrit,
zãpada icneºte a cântec de varã,
Puntea Idealului mai am de-mplinit...
O voi trece-n genunchi, o voi trece-n
picioare,
pãpãdie plutindã pe mãri cu trireme,
ocale de vorbe or vrea sã mã-nece,
Poeþii vor scrie în chilã poeme...
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Zeul Tãcerii adio îmi spune,
durata în piatrã geruie Clipa,
safirul, sãlbatic, rãcneºte la stele,
orbul din mine ºi-ascunde aripa...
Sãrutul, anticul, cadenþa o sparge,
pe gheþuri de vrajã secundele mor,
veni-voi cu ploaia, veni-voi desculþ,
pe plaja cea albã, nebunã de zbor...
Urechea aude, ochiul cuteazã,
viespea din ornic strãnutã secunde,
vai, Daphné, vai, Chloe, cum rozele mor,
oglinzi rãtãcite, concentric, în unde:
abisul mã cere, de tine mi-e dor...

5. SÃ VIN NU AM PICIOARE

Vino, iubire, dar vino odatã,
Puntea Adevãrului e îngustatã,
vino ºi spune-mi cã sarea e dulce,
robii privirii nu vor sã se culce,
vino, iubire, dar vino în somn,
vântul mã plimbã în straie de domn,
vino, iubire, ursita e grea,
zborul himeric nu mã mai vrea,
vino, iubire, sunt însetat,
la capãt de lume zac neaflat,
vino, iubire, pe jos, pe zãpadã,
ghinda-ntristãrii nu vrea sã mai cadã,
vino, iubire, cu inima goalã,
vocea Tãcerii nu se rãscoalã,
vino, iubire, te-aºtept vaporos,
buzele noastre dor pânã la os,
vino, iubire, mi-e foame de tine,
carnea sfiirii se-ascunde de mine,
vino, iubire, dar vino odatã,
puntea e goalã, taina-i aflatã:
sã vin nu am picioare, sã vãd n-am ochi
destui,
presimt Apocalipsa din gândul Cerului...

6. ANTE FINIS

Mãrturisesc oricui ascultã
cuvintele ce nu le-am spus nicicând,
Puntea Iubirii cine o trece,
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se face Cântec ºi în mormânt...
Târziul se-nfiripã azi în toate,
mult troienit e timpul ce-a rãmas,
prãbuºeascã-se muntele, marea,
cerºetor de iubire chiar ºi-n ultimul ceas...
E pasul mic ori scânteiazã trupul,
din viitor trecutul mã salutã,
crivãþul gândului flacãra stinge,
mierea-n salcâmi are gust de cucutã...
Puntea Iubirii e greu de trecut,
singur pe lume nimeni nu este,
scris-am cu sânge aceste rostiri,
scris-am cu lacrimi aceastã poveste...
De-aceea azi las mâinele sã vinã,
mã voi ascunde poate-n blãni de nuc,
fiindu-mi frig m-or înveli frunzare
ºi-am sã vã las: mã duc, mã duc...

7. FINAL ÎN TÃCERE
„Da, vin curând!”, în tropot de petale,

azi, Puntea Dãruirii Totale o cutez,
Mielul apocaliptic priveºte în oglindã,
venit-a Clipa, iatã, sã mã înturnurez...
„Da, vin curând!”, cu surle ºi cu tobe,
cuþitul pâinea ºtie pe de rost,
dumnezeit Câmpiei ºi-nrourat de slovã
rãmân ce sunt – silabã-n avanpost!
„Da, vin curând!”, pe calul meu albastru,
coborâtor din vise ºi din porunci divine,
sfinþeascã-se Lumina ºi Alfabetul sacru,
în Limba mea Românã, pe fluturi ºi albine...
„Da, vin curând!”, Tãcerea-mi umple glasul,
un anotimp ce îl aºtept mã-mbie,
zodii de aur cerul veºniceºte:
cine Cuvântul sorþii în lipsã-l mai învie?
Mult aºteptata Clipã se-apropie tiptil,
flaºnetele iubirii în mine dau nãvalã,
e Timpul dãruirii sfinþit de-un heruvim,
sosit-a Clipa, iatã, sã dau eu socotealã!
„Da, vin curând!”, cum voi veni mereu,
doar, Þie, Doamne, Cântecu-Þi închin,
Cuvântul nerostit este în Carte,
cu lacrima iubirii adorm ºi spun: Amin!

Opere grafice de
Damian PETRESCU (Franþa)
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This is a true story, more fantastic than any fiction, relating the life of the author between the
ages of 21 and 26 (1945-1953). Today, living as a retired dental surgeon in California, he has
written this courageous and sometimes touching memoir, a volume which seldom fails to hold
the reader spellbound. If the grammar or diction occasionally sound foreign, this only adds to
the authenticity of the work.  For the author is a Romanian-born American, who risked his life
and sacrificed much to gain his freedom and achieve his dreams.

The first third of the volume, which recounts his escape from his homeland where he had
been imprisoned by a Stalinist regime, is the most dramatic part. On Halloween night, 1948, he
plunges into the icy waters of the Danube, where a great many would-be escapees had
perished, believing that Tito’s Yugoslavia would welcome him on the other side. Instead, he
passes from one prison camp to another, barely avoiding death time and again, with seemingly
incredible luck. At last, after he and three companions, having lost a sense of their direction,
scale the Alps at night in a blind attempt to flee the country. Just missing a fall to their deaths,
they descend to discover they have crossed into Austria.  The author’s luck was still with him:
he had escaped the “Second Iron Curtain.” But the four men still had to pass through German
territory before reaching the French border, where they caught a train for Paris. It was a full year
since his daring swim in the Danube when Issvoran reached his goal. 

The next four years were spent as a medical student at the Sorbonne. He had studied a year
of medicine in Romania, and was given credit for it in Paris on the basis of an examination.  He
made rapid progress, often passing exams without taking courses. With only a miniscule
scholarship, he had to work nights to live. He soon made several good friends among the
Romanian diaspora, mostly residing in the Latin Quarter of Paris. A Romanian professor who
had grown up with the author’s father held a dinner party on Christmas, at which Issvoran was
introduced to many of the Romanian intellectuals in Paris: Brâncuºi, Mircea Eliade, Emile
Cioran, Eugene Ionesco, etc.

A billionaire with Romanian and British royal lineage, George Sebastian, arrived in Paris,
concerned with the plight of refugees in Communist lands.  He sought out the author, as one
who had suffered in Yugoslavia. Sebastian, without holding any office, was a man who moved
with ease among government officials and members of “high society.”  When he discovered that
Issvoran was a distant cousin of his, he insisted that the young man call him “Uncle,” while he
dubbed the other “Nephew.” Through his new “uncle,” Sorin was introduced to Hollywood movie
stars, ambassadors, and later spent time at Sebastian’s fabulous home in Tunisia.

Romance enters the volume early in the Parisian years. The author’s closest friend, Dr. Micla
(about three years older), was fond of a French nurse with whom he worked, and in May, 1950,
the couple asked Sorin to go on a blind date with them. For the latter and his companion,
Ghislaine, it was love at first sight. They began visiting museums and other important sites in Paris
on Sunday afternoons, and found they had much in common.  In March 1951 they were married. 

Review of WILL THERE
BE A TOMORROW

by Sorin Issvoran
(ISBN 978146645650)  Copyright 2011 by the author



The author was extremely fortunate in finding housing with a refined, elderly woman, who rented
out rooms. She gave him comfortable quarters for $2 a month when similar places cost $150-$250 per
month, and supplied morning and evening meals for $3 more!  This lady had a son who rarely visited
her, and, in time, she asked Issvoran to call her “Aunt Maine.” 

The author was seeking a way to emigrate to the United States. This was impossible, until the
McCarran-Walter Act of 1952 was passed and another year until a visa could be secured. Five years
after his daring escape from Romania, he and his wife were able to take up residence in California,
near San Francisco. Issvoran continued his studies at Berkley and the University of California, San
Francisco.  He obtained a doctorate in dental surgery and practiced his profession for 39 years.

An important point that may be overlooked by readers is the author’s expression of his philosophy
of life, or his explanation of his incredible “good luck.” Romanians often speak of destiny (soartã,
destin, ursitã), happenstance (întâmplare), and luck (noroc). Issvoran had many occasions to meditate
on his good fortune.  He muses: “We were too lucky, too many times… We were left with the gut feeling
of an intervention beyond our comprehension, which, for lack of better words, was God” (91-92). And
this: “Every time since I was forced to abandon my homeland and my family, somehow a lucky
‘coincidence’ took place. They just happened! Was it superstition or coincidence to think in those
terms?” He engages in a mock argument with an imaginary atheist and refutes him, expressing
wonder at an incomparable universe (150-152).

A few words about the author’s style.  While mostly a chronological narrative, Issvoran inserts
occasional conversations between the characters. Other devices are flashbacks to events that
happened in the past, especially to himself or his family, and didactic passages relating historical
events with which the reader might not be familiar.  These serve to give variety as well as important
information to the non-Romanian reader in particular.

This book will be of interest first of all to the immigrant who fled by one means or other the
Communist world, or had a relative who did so. But beyond this limited group, the 300-page volume
would make a good read for anyone who enjoys a genuine autobiography of a man who lived in a
fascinating time and place.

Vasile Mic
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1989 - refacerea unitãþii creºtine, aºteptatã de toatã
suflarea, n-a avut loc la terminarea Rãzboiului Rece,
religios, dintre creºtinii occidentali ºi ortodocºi, aºa cã
entuziasmul iniþial s-a transformat treptat într-o mâhnire
generalã, mai ales în Rusia ºi România, cele mai mari
þãri ortodoxe. Înlãturarea dictaturii la Bucureºti s-a rea-
lizat cu concursul marilor puteri, dar greul l-au dus
totuºi ruºii din solidaritate cu fraþii lor de credinþã moldo-
valahi. Revoluþionarii autohtoni sunt desigur victime,
dar mai ales folclor la porþile „Chestiunii Orientale”.

„Chestiunea Orientalã” începe cu Pacea de la
Kuciuk Kainargi 1774, când þarul Rusiei devine pro-
tectorul ortodocºilor din tot Imperiul Otoman, sperã
sã ocupe Constantinopolul ºi sã devinã astfel Împã-
ratul Imperiului Roman de Rãsãrit, Bizanþului, Impe-
riului Otoman. Ceea ce nu pot accepta occidentalii,
pentru cã ar adâncii prãpastia dintre creºtini ºi face
refacerea unitãþii creºtine ºi mai dificilã. Aºa cã Rusia
este mereu opritã în avântul ei spre sud, Constan-
tinopol, spre ceea ce considerã ea ca fiind dreptul ei
legitim. (vezi articolele Misiunea imperialã a Mosco-
vei ºi Chestiunea Orientalã la www.viorel-roman.ro)

Moldovalahii sunt parte a ”Chestiunii Orientale”.
Aºa cã atunci când occidentalii sunt puternici ei se
occidentalizeazã. Când periodic însã revin ruºii,
toatã bruma lor de civilizaþie este trecutã prin foc ºi
sabie, ca în 1944. Cum transilvãnenii sunt uniþi cu
Roma din 1700 ºi moldovalahii se închinã spre
Constantinopol ºi Moscova de la Marea Schismã din
1054, este uºor de prevãzut cine câºtigã sau pierde
la schimbarea orientãrii. Asta în afarã de faptul cã
latinii, occidentalii, îi simpatizeazã pe toþi românii, dar
n-au încredere în pravoslavnicii, iar greco-pravoslav-
nicii, invers, n-au încredere în latini, dar îi susþin pe
drept credincioºii ca ei. Sunt astfel moldovalahii con-
damnaþi sã fie mereu neînþeleºi ºi duplicitari?

2013 - Rusia redeschide Chestiunea Orientalã ca
mare putere în rezolvarea conflictului religios dintre
sunniþi ºi alaviti în Siria. În România, partida ortodoxã
- PNL, PMR, PCR, FSN, PDSR, PSD, USL - revine
în forþã ºi se orienteazã din ce în ce mai vizibil dupã
putinismul autoritar, paternalist moscovit, bine cunos-
cut supuºilor lor, dar face în paralel ºi efortul de a
coabita cu occidentalii, a cãror administraþie raþionalã
ºi culturã a contractului le este însã complet strãinã.

La douã decenii de la eºecul refacerii unitãþii creº-
tine, ruºii cu moldovalahi au încetat de a-ºi mai pune

cenuºã în cap ºi privesc din nou critic lumea creºtini-
lor occidentali. Cât mai rezista EURO? Se va rupe
UE în sudul romano-catolic, nord protestant ºi estul
ortodox? Va ieºi Anglia ºi Grecia din UE? Anglo-ame-
ricanii s-au luptat în rãzboaie mondiale pentru a opri
ascensiunea Germaniei, Europei - cât timp vor mai
suporta ei noua provocare? Cum va evolua conflictul
China-USA în Pacific? Cât va mai fi USA o superputere?
Pentru cã, într-o lume multipolarã, Rusia poate se va
extinde din nou în fosta Uniune a Republicilor Socialiste
Sovietice, în fostul ”Lagãr comunist” ºi în defunctul Impe-
riu Otoman.

În acest context internaþional, Rusia reia politica
panslavistã, panortodoxã, mai nou eurasiaticã ºi, mai
mult decât atâta, redevine activã ca a treia Romã în
„Chestiunea Orientalã”, care numai aparent s-a în-
cheiat în 1923. Vezi conflictele de dupã 1989 în Tuni-
sia, Egipt, Israel, Palestina, Irak, Iemen, Serbia, Croa-
þia, Montenegru, Macedonia, Kosovo, Transnistria,
Georgia etc. Moscova vizeazã din nou Chiºinãul ºi
Bucureºtiul ca fãcând parte din sfera ei de interese.

Occidentul nu este interesat într-o Rusie slabã,
neputincioasã la graniþa cu Islamul ºi China. Oricum,
Rusia nu este în stare sã producã niciun produs de
marcã, în afarã de materii prime ºi arme. Bunãvoinþa
vestului faþã de ruºi s-a vãzut la sfârºitul Rãzboiului
Crimeii, a celor douã rãzboaie mondiale ºi la implozia
URSS-ului. Þelul final este refacerea unitãþii creºtine
cu fratele ortodox. Asta explicã generozitatea occi-
dentului faþã de pravoslavnici ºi nu în ultimul rând
faþã de moldovalahi. Pe de altã parte, exigenþele UE,
FMI, NATO, ale Romei, atrag mereu atenþia asupra
scopului final al acestei coexistentei... coabitãri tem-
porare.

Lângã marele „frate” de la rãsãrit, din ce în ce mai
puternic, moldovalahi nu numai cã sunt convinºi cã
sunt un model de urmat pentru toþi românii, dar vor
încerca ºi sã-l impunã din nou cu forþa. Asta va crea
desigur confuzie nu numai la români, ci ºi în apus,
pentru cã modelul de urmat nu este al moldo-
valahilor. Ei au desigur meritul faptei unitãþii naþionale
1859, 1918, nu însã a ideii, a programului de eman-
cipare naþionalã. Ei „târâie încã dupã ei lanþurile grele
ale duhovniciei ºi soborniciei moscovite ºi constan-
tinopolite”. (expresie interbelicã)

Ideea, calea emancipãrii naþionale ºi sociale a ro-
mânilor este ªcoalã Ardeleanã, a Bisericii unite cu

Revin ruşii



Roma în anul 1700, interzisã de ortodoxo-comuniºti în
1948 ºi toleratã de neocomuniºtii, USL. Lipsa de dialog a
moldovalahilor cu Roma, dupã atât de promiþãtoarea
vizitã a Fericitului papa Ioan Paul II la Bucureºti 1999,
confuzia lor între faptã ºi idee naþionalã îi pune pe gân-
duri - bineînþeles ºi pe ruºi ºi pe occidentali. Aºa cã dupli-

citatea moldovalahã va fi pusã din nou la încercare, mai
ales cã revin ruºii ºi nu este numai exclus, ci ar fi un de-
mers epocal cã ei sã taie nodul gordian al refacerii unitãþii
creºtine. Ortodoxia rusã este oricum mult mai evoluatã,
permisivã curentelor teologice, filozofice ºi culturale
occidentale decât cea moldovalaha. Ex oriente lux.

De o mie de ani se strãduiesc creºtinii occidentalii sã-i salveze pe ortodocºi de primejdia turco-musulmanã ºi sã
refacã unitatea creºtinã. Cruciaþii au fost primii, unirea lor religioasã fãcutã cu spadã nu a fost de duratã, a urmat apoi
unirea de la Conciliul de la Florenþa, dar Constantinopolul cade ºi ortodocºii ajung sub Sultan, pânã când raþionalismul
ºi naþionalismul din vest permite expulzarea þurco-musulmanilor în Asia ºi emanciparea popoarelor din Balcani.

În vremea noastrã, fãrã sã mai aºtepte refacerea unitãþii creºtine, occidentalii refac Imperiul Roman de Apus (UE,
NATO) ºi integreazã ºi o parte din Imperiul Bizantin, Balcanii. La scurt timp apar însã surprize. Neortodocºii nu sunt
în stare sã asigure graniþele Europei, nu reuºesc sã trateze corect refugiaþii, nu pot asigura colectarea impozitelor,
un buget echilibrat. Sãrãcia, corupþia ºi datoria externã e mereu în creºtere. Nesustenabilã. Chiar miliardele de euro
fãcute cadou de occidentali - de germani, Greciei, nu-s de bun augur.

Aceastã situaþie unicã, nefericirea de a fi greco-ortodox, l-a fãcut pe Nico Dimou sã scrie o carte cu acest titlul.
Drept credinciosul nu cunoaºte decât raiul ºi iadul, aºa cã el este ori fericit, ori nefericit, ºi face orice ca sã rãmânã
în afara realitãþii. Autocunoaºterea ºi autocritica sunt astfel excluse.

Noi suntem altfel - constatã Dimou -, noi încercãm disperaþi sã aparþinem de cineva. De ce oare percepem
specificul nostru ca pe un defect? De ce ne e ruºine de el? Din cauzã cã nu suntem suficienþi de numeroºi sau de
puternici pentru a ne folosi de specificul nostru ca de un mândru drapel, pe care sã-l urmãm? Sau poate pentru cã
nu suntem siguri pe noi? (Lipsa de siguranþã de sine ºi nu micimea ne face sã dorim pe cineva care sã ne apere. ªi
alte popoare sunt mici, dar nu acceptã sã fie dependente.)?

Cine sunt ortodocºii? Europenii din orient sau orientalii Europei? Ei se strãduiesc sã demonstreze cu îndârjire
continuitatea glorioasã, greacã ºi romanã. Dar chiar ºi limba este discutabilã, românã sau moldoveneascã? ªi pentru cã
e greu sã te uiþi într-o oglindã, când nu vrei sã vezi adevãrul, neortodocºii au învãþat sã joace diferite roluri - când sunt
urmaºii ai antichitãþii, când europeni moderni. Cum poate un popor fãrã identitate sã nu aibã complexe de inferioritate...
poporului nu i se permite sã fie ceea ce este, ci mai tot timpul se confruntã cu o mãsurã strãinã. Acuma mãsura e UE.

Cât de europeni suntem? Multe ne separã de Europa occidentalã, ºi probabil mai multe decât ne uneºte.
Curentele culturale, care formeazã civilizaþia europeanã, n-au ajuns la ortodocºi decât ca ecou (Nu mã refer aici la
bonjuriºti!). Nici scolastica medievalã, nici renaºterea, nici secolul luminilor, nici revoluþia industrialã n-au ajuns în
lumea greco-ortodoxã.

Dictatura de dezvoltare a forþat o modernizare ºi industrializare a României, dar acum se renunþã la ele. Ortodocºii
se simt mai aproape de Rusia pravoslavnicã ºi de slavofili, decât de Europa raþionalismului. Acad. Florin Constantiniu
constata pe bunã dreptate cã azi, situaþia din România este mai lipsitã de perspective decât sub Stalin. Orice s-ar
spune, greco-ortodocºii nu se simt europeni. Ei sunt eternii jucãtori de pe banca de rezervã, numai toleraþi pe stadion.
ªi ceea ce este mai grav, asta-i deranjeazã ºi îi revoltã.

Cine-i vinovat? Aici apare „complexul de superioritate” al neortodocºilor. Ei sunt aleºii lui Dumnezeu, superiori faþã
de „roboþeii” primitivi din occident. Responsabilitatea eºecului lor o poartã alþii, UE, CIA, FMI, OECD, NATO ºi pe plan
personal la fel. Cine n-a luat un examen, n-a promovat în carierã, înseamnã cã n-a avut relaþii, bani, cã n-a fost lãsat
sã copieze, plagieze etc. Desigur cã sunt influenþe strãine ºi relaþii utile, dar poate cã existã ºi o responsabilitate
personalã. Când Karl Marx s-a referit la religie ca opium pentru popor, s-a inspirat probabil din istoria greco-ortodocºilor.

Modelul ortodox
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Papa Francisc
Cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio (76) este

primul iezuit care ocupã Sfântul Scaun ºi va continua în
vest marea opera încununatã de succes a predecesorilor
sãi în est.  Un polonez ºi un german, Fericitul Iona Paul II
ºi papa Benedict XVI au luptat împotriva degradãrii con-
diþiei umane în Lagãrul moscovit ºi a ideologiei, minciunilor
ortodoxo-comuniste, marxist-leniniste. (vezi anexã) Primul

papã slav a supravieþuit ca prin minune dupã un atentat la
Roma organizat în vremea Rãzboiului Rece în spatele
Cortinei de Fier ºi executat de un criminal turco-musulman,
iar al doilea a renunþat din cauza vârstei înaintate la funcþie
ºi este acum primul papã emerit din istorie.

Noul papã este primul care ºi-a ales numele Francisc
- nomen este omen - în amintirea Fericitului Francisc de
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Assisi (+1226), care a pus bazele Ordinului Franciscan ºi
a lui Francisc Xavier (+1552), care a fost, alãturi de Feri-
citului Ignatius de Loyola (+1556), unul din cei 7 care au
înfiinþat Societatea lui Iisus (SJ). Fericitul Francisc ca ºi
Dominicus au înfiinþat ordine cu misiunea apostolicã de
readucere pe calea cea dreaptã a ereticilor albigenzi ºi au
depãºit astfel rânduiala în care mânãstirile erau rupte de
lume. Ignatius, confruntat cu reforma protestantã face un
pas mai departe ºi renunþã complet la mãnãstire, se de-
dica nemijlocit oamenilor. Omnia ad maiorem Dei gloria!

Dacã aceste ordine sunt modelele papei atunci este
de aºteptat o confruntare cu ereticii marxiºti ai teologiei
eliberãrii, ca acea cu albigenzii din sec. XIII ºi cu protes-
tanþii din sec. XVI. Discrepanþa dintre sãraci ºi bogaþi din
America sec. XX a favorizat crearea unui amalgam teore-
tic quasi religios ºi ateu, marxist în care Biblia (Vechiul
Testament) era redescoperita ºi Liturghia anunþa Revolu-
þia Socialistã. Nu-i de mirare cã ortodocºii ºi protestanþii,
mass media lor, privesc cu simpatie miºcarea. Alianþa
dintre ortodocºi ºi protestanþi dupã eºecul lor de a fi
model pentru întreaga lume este indispensabilã pentru
ambele tabere, iar eºecul refacerii unitãþii creºtine a creat
din nou un impas, o crizã mondialã pe care papa Fran-
cisc o vã depãºii motivând ºi mobilizând 1,2 miliarde de
catolici din întreaga lume. Evanghelizarea a fost una din
primele sale cerinþe.

În aceastã miºcare sud americanã revoluþionarã teo-
ria dependenþei periferiei (coloniei) de centru (imperiu) a
lui Mihail Manoilescu a jucat la sfârºitul sec. XX un rol

important, mai ales în Brazilia. Prãbuºirea Lagãrului orto-
doxo-comunist nu a dus, cum era firesc ºi de aºteptat, ºi
la descalificarea teologiei eliberãrii. Vezi biografia cato-
licilor Fidel Castro ºi Hugo Chavez.  Dacã ortodocºii ºi
mai ales moldo-valahii în general ºi cei socialiºti în spe-
cial par a avea o înclinaþie fireascã spre teologia eliberãrii
ºi revoluþie (vezi câte Asociaþii, Federaþii de Revoluþionari
plãtite de la buget existã), trebuie sã pomenim cã Prea-
fericitul Lucian cardinal Mureºan, chiar dacã nu a fãcut
parte, din cauza vârstei, din cei 115 cardinali ai conclavei,
este în continuare o garanþie sigurã ºi o speranþã a între-
gii naþiuni de a nu merge pe aceste cãi greºite.

Sã ne reamintim cã vizita Fericitului Ioan Paul II la
Bucureºti a deschis calea depãºirii izolãrii milenare ºi
intrãrii în Europa occidentalã. Dialogul atât de promiþãtor
în anul 1999, chemarea, mâna întinsã a Romei a rãmas,
ca de atâtea ori în trecut, încã fãrã un ecou convingãtor.
Va avea papa Francisc energia de a lupta pe douã fron-
turi, vest ºi est? Totul depinde de moldo-valahi. Preºe-
dinþii lor, Ceauºescu, Iliescu, Bãsescu, Antonescu ºi
partidul lor ortodox PMR, PCR, FSN, PDSR, PSD, USL
au avut ºi vor avea tot timpul posibilitatea de a continua
dialogul în vederea unirii, condiþio sine qua non a aderãrii
de facto, nu numai de jure, la valorile Europei occiden-
tale. Pentru cã acquisul comunitar este dreptul roman,
codul canonic romano-catolic modernizat, actualizat ºi
astãzi, tot aºa cum au modernizat Biserica ºi Europa
Francisc în sec. XIII, Ignatius în sec. XVI, Ioan Paul ÎI în
sec. XX. Pe urmele calcã noul papã Francisc.

Au trecut douã decenii de când ideologia marxist-leninistã a eliberãrii exploatãrii omului de cãtre om a Partidului
Comunist s-a doveditã, lângã ideologia rasialã a Partidul naþional-socialist al muncitorilor germani (NSDAP), cea mai
inumanã formã de sclavie ºi exploatare modernã.  

Dupã anul revoluþionar 1989, când s-au vãzut dimensiunile criminale ale minciunii în estul Europei, nimeni nu s-
a bucurat. Entuziasmul de paradã, organizat de actori ºi regizori profesioniºti, de la balconul CC al PCR ºi la TV avea
rolul de a trece cât mai repede peste acest moment penibil pentru toþi, dar mai ales pentru cei mulþi ºi obidiþi, umiliþi,
siliþi sã trãiascã generaþii de a rândul ca robi, fãrã libertatea de expresie, miºcare, fãrã drept la adevãr, justiþie, la
drepturile fundamentale ale omului.

Asta explicã de ce PCR, FSN, PDSR, PSD, Ceauºescu, Iliescu, au rãmas la putere în mod democratic cu aceiaºi
ideologie ºi minciuni. ªi în occident, marxismul era la modã, parþial finanþat de ortodocºii comuniºti din est, ºi s-a
altoit chiar ºi pe credinþã dând naºtere teologiei eliberãrii, care la dezastrul din est a intrat ºi ea oarecum în crizã.

Marxismul a fost o încercare mesianicã de a salva întreaga lume, pe care pretindea a o analiza ºtiinþific. Credinþa
creºtinã era înlocuitã de materialismul dialectic ºi ºtiinþific, de cunoaºterea ºtiinþificã. Oricum nu se mai punea
problema numai a cunoaºterii, cum fac din totdeauna filozofii, ci a transformãrii întregii societãþi umane, chiar ºi a
omului.

Rezultatul a fost scoaterea lui Dumnezeu – “opium pentru popor” – din societate, decuplarea muncii de remune-
rarea ei ºi a sexualitãþii de procreere. Libertatea, þelul suprem al miºcãrii, era condiþionatã de egalitatea tuturora. Aºa
cã încã de la început libertatea era sacrificatã pe altarul egalitãþii ºi era determinatã pe deasupra de structura
întregului. Lupta se ducea pentru schimbarea structurii social-politice a întregii lumi.

Unde duce o astfel de înºiruire de minciuni cusute cu ara albã? La un om nou, ne asigurau ideologii ortodoxo-
comuni?ti, pentru cã se vedea cu ochiul liber lipsa de libertate, dreptate, pentru care se pretindea cã se fac sacrificii,

Anexă: Minciuna marxistă
după 20 de ani
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cu minciuni pe toate drumurile ºi pentru mai multã siguranþã, cu graniþe închise ºi o Cortinã de Fier.
Faptul cã atât ideologia lui Karl Marx, cât ºi teologia eliberãrii s-au dovedit construcþii intelectuale inumane, a

generat, cum este poate ºi firesc, nihilismul ºi relativismul. Dacã ºi aceste mari teorii eliberatoare, care voiau sã
realizeze aspiraþiile omul (nou!) spre adevãr, libertate ºi progres, au eºuat atât de lamentabil, atunci poate cã nici nu
existã o teorie sau perspectivã, care sã valoreze mai mult.

Aºa cã totu-i o apã ºi un pãmânt, totu-i relativ. ªi dacã oricum nu existã adevãr, poate cã doctrina eliberãrii n-a
fost încã cum trebuie înþelese ºi mai ales corespunzãtor aplicatã. În acest context n-ar fi de mirare dacã fantoma care
a bântuit prin Europa, apoi prin întreaga lume - marxismul, exilat în lumea civilizatã în cimitirul ideilor, ºi-ar face din
nou apariþia, desigur într-un nou veºmânt, la fel de demonic ca cel vechi.
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Dragi prieteni,
Am decis sã vã fac o propunere - sã vã supun un proiect spre participare.
Iatã introducerea în subiect:
Suntem scriitori. Iubim arta cuvântului. Prin vocaþie, preaplinul inimii ºi al conºtiinþei îl

împãrtãºim aproapelui nostru. Tot ceea ce este frumos ºi bun, noi am dori sã-i facã ºi pe alþii
fericiþi. Adicã, dorim ca Frumosul sã coboare din abundenþã ºi în viaþa altora.

Dragi prieteni,
Pe scara valorilor, Frumosul legat de socotelile noastre cu veºnicia, este pe primul plan.
Acest Frumos e tezaur fabulos ºi e întrupat  aci, aproape de locul unde suntem.  Noi, scrii-

torii, îl putem trãi cu încântare ºi cu folos duhovnicesc într-un loc binecuvântat, aflat la numai
70 km de Montreal. 

Cunoaºteþi Domniile voastre  acest loc? Vi-l pot dezvãlui eu: e Mãnãstirea ortodoxã a Maicii
Domnului Ocrotitoarea, din Wentworth, aproape de Lachute. Aþi vizitat-o vreodatã? Aici veþi afla
la modul trãirii concrete, sfinþenia: ea înseamnã frumuseþe duhovniceascã, trãire în Duhul Sfânt,
viaþã în Hristos, cerul pe pãmânt, îndemnul cãtre îndumnezeirea omului, dupã cuvântul Sfântului
Atanasie cel Mare: “Dumnezeu s-a fãcut om, pentru ca omul sã se îndumnezeiascã”.

Împreunã cu protopopeasa Stela, noi ne ducem des la aceastã mãnãstire româneascã - ºi
quebechezã,  în acelaºi timp. - Eu gãsesc cã însãºi fiinþa ei în aceastã þarã a Quebec-ului este
un dar de la Dumnezeu pentru noi, pentru toþi locuitorii ei, ºi mai cu osebire pentru neamul
quebechez, care ne-a primit în sânul lui pe noi, scriitorii romani. Aici li se dezvãluie francezilor
quebechezi  taina credinþei Ortodoxe cea adevãratã, cea bine ºi cât de frumos trãitã! 

Descrierea onticã a vieþii la Wentworth, precum ºi a farmecului ei ºi a cãutãrii sfinþeniei pe
care o promoveazã, o las pe seama  textului urmãtor, pe care-l voi formula în francezã.

Pourquoi j’aime le monastère de la Protection de la Mère de Dieu

Voici pourquoi:
Car ici, la prière et la pénitence demeurent le socle de la vie de foi des religieux qui y vivent. Les

moines qui y vivent ont fait don au Christ l’entièreté de l’espace de leur vie.
Car ici, je vois bien que le sens de la vie monastique est donné par une réalité intérieure laquelle

constitue sa finalité en soi.
Car je pense que ce monastère a la vocation de devenir la gardienne d’une culture québécoise

qui périrait sans elle. Les moines sont, je crois, les premiers qui incarnent un humanisme chrétien
orthodoxe, hélas si peu connu au Québec, et lequel se veut étendu à la réalité sociales d’ici, qui se
veut inscrit et ancré dans l’identité québécoise.

Apel către scriitori



Car je sens bien que, dans ce monastère, les moines cherchent non pas quelque chose, mais ils
cherchent Quelqu’un, et ce Quelqu’un est Dieu Lui-même. Ils ont répondu à une question du Christ: Si
quelqu’un veut être mon disciple, qu’il renonce à soi-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.

Car les moines de ce monastère ont compris que trouver Dieu, revient à le chercher sans cesse. .. Le
prix de cette recherche est le fait de le chercher encore et encore. Le désir de l’âme est assouvi par le fait
même qu’il demeure inassouvi, car c’est en cela que consiste voir Dieu, en ayant cette conscience que
vous n’êtes jamais rassasié de Le désirer… (Évagre de Pont).

Ainsi, celui qui monte ne s’arrêtent jamais de monter, allant d’un commencement à un autre
commencement, en commençant par des commencements qui n’ont jamais de fin. (Grégoire de Nysa).

Car les moines de ce monastère nous enseignent que le fait d’être vaut davantage que le fait d’avoir
et que l’entité qui a de la valeur n’est pas ce qui passe, mais ce qui demeure.

Car ici nous apprenons que nous sommes chacun appelés à un dépassement, appelés envers la seule
vie digne d’un homme qui soit selon la volonté de Dieu, c’est-à-dire la vie angélique. Nous sentons que les
moines d’ici nous aiment de l’amour le plus efficient, car ils sont semblables aux anges. Dieu seul sait la
valeur suréminente qu’a pour l’avenir de notre société québécoise qui dure au milieu de nous, mais qui
n’est plus désormais de ce monde.

Car les moines de ce monastère sont des chrétiens qui ont reconnu en Jésus – la voie, la vérité et la
vie.

Car ils sont des pèlerins en quête de la patrie céleste. Va, quitte ton pays, la maison de ton père et va
au pays que je te donnerai.

Car je désire tout le bien à la nation québécoise, et je pense que la quête d’une patrie québécoise ne
peut aboutir sans les moines d’ici, sans ces chrétiens qui n’ont plus ici-bas de cité permanente mais qui
attendent celle dont les fondements sont éternels.

Car je sens qu’ici la prière est le travail des moines et aussi leur repos.
Car dans les célébrations eucharistiques du monastère, je vois la réalisation déjà opérée du

rassemblement en un seul corps des enfants de Dieu dispersés qui s’y abreuvent de cette source
vivifiante.

Car ici, plus qu’ailleurs, la Présence divine apparait traduite avec plus de force:
Comme le cerf soupire après les sources d’eau,
Ainsi mon âme soupire après toi o Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant;
Quand irai-je et paraitrai-je devant la face de Dieu?
… Mon âme s’épuise à soupirer après les parvis de Yahvé;
Mon coeur et ma chair tressaillent après le Dieu vivant!

T. Rev. Protopresbytre Radu Roºcanu, et Potopresbytera Stela

Portretul igumenului îl las pe seama acestor versuri umile:

La mânãstirea 

La mânãstirea noastrã din poianã
Cu gând pios ºi bun, în rând se-ndreaptã

Bãrbaþi, femei cu mintea înþeleaptã
ªi prunci zglobii, zâmbind fãrã prihanã

În zori, când viaþa se deºteaptã.
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Vlãdica-i chipeº, tandru, cu barbã de-abanos
Iar stareþu-i cucernic, cu faþa de luminã;

ªi vin români, ºi alþii, statornic de se-nchinã,
Apãrãtoarei Maici iubitã smeriþi aduc prinos

De rugi, ºi flori, petale de sulfinã.

Drumeþi din patru unghiuri se-nchinã la icoane
ªi-aprind lumânãrele la sfinþii protectori.

A stareþului logos ambrozie - i, nectar de flori;
Creºtinii-n tihnã-ascultã cuvinte suverane

Ce fac din ei de pace ziditori.

Cu noi sã fii, Mãicuþã, în vremuri de nãpastã,
Cãci pe pãrinþi ºi moºi i-ai ocrotit puternic.

Zadarnic se-opinteºte vrãjmaºul cel nemernic,
Nãpasta-i e sã cadã în iadul ce-l adastã.

Ne mântuie, Prea Sfântã, rugãmu-te cucernic.

Gând luminos
Prea cuviosului Cyrille

Igumenul meu este rug ºi mireasmã aleasã                 
Ce arde cu flacãra vie - a iubirii curate.

Cuvântul ce-l spune e roadã tomnatic culeasã                       
Ce picurã - n inimi, ºi-n suflet nãvalnic strãbate.

A lui mânãstire e rai pe pãmânt, ce mã-mbie                     
Prinoase s-aduc la sfinþite icoane, cu sârg sã mã-nchin; 

Icoanele-i sunt prinosite în duh creºtinesc, ce adie…               
Ce pace, ºi câtã luminã alungã ºi - aleanul ºi gândul hain! 

ªi acum, iatã proiectul pe care îl propun:
Scriitorii noºtri (din Montreal ºi împrejurimi)  sã viziteze mãnãstirea, într-o duminicã ce se va stabili

de comun acord. Slujba începe de obicei la ora 10.30 a.m. Sã participe la agapa ce urmeazã slujbei. 
Scriitorii noºtri sã cearã pãrintelui igumen Cyrille sã prezinte cartea sa despre icoane în buletinul

nostru Destine literare ºi în conferinþã publicã, sub egida noastrã.
Scriitorii noºtri sã scrie, ºi sã comunice pe calea doritã de dânºii, încântarea noastrã de a avea un

asemenea locaº de sfinþenie ºi pietate, în Quebec. 
Scriitorii noºtri sã ajute la propãºirea comunitãþii mânãstireºti bilingve (romanã ºi francezã), fiecare

dupã harisma sa.
Faceþi loc în inimile voastre Frumosului legat de socotelile noastre cu veºnicia! Fiþi solidari ºi

asumaþi fiecare dintre Dumneavoastrã îndemnul pãstrãrii ºi dezvoltãrii acestui patrimoniu unic de
sfinþenie ortodoxã în þara Quebec-ului!

Aceasta este tot ce am dorit sã vã spun.
Vã vorbesc în calitate de coleg al vostru, ºi în calitate de protoprezviter aflat sub oblãduirea Sfântului

Patriarhat Ortodox ecumenic al Constantinopolului, întâi stãtãtor în comunitatea ortodoxã de naþiuni.
Vã mulþumesc.
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Paºtele la mina Cavnic
ºi evadarea

Seara am intrat în minã ºi timp de opt zile totul a
decurs normal. Pânã într-o searã când, pregãtit sã
intru în minã, vine în dormitor un gardian ºi îmi
spune sã-mi iau tot bagajul ºi sã merg la poartã.
Aici mai erau încã trei deþinuþi: Bãnilã Alexandru,
pãrintele Aurel Lazarov ºi Gheza. Eram toþi perfo-
ratori ºi toþi în relaþii încordate cu politrucul. Am fost
încãtuºaþi câte doi, urcaþi într-un camion deschis ºi
duºi la Cavnic, unde se mai aflau încã douã sute-
douã sute cinci zeci de deþinuþi, unii veniþi de la Baia
Sprie cu trei luni înainte, alþii veniþi de la Jilava.
Chiar ºi unii gardieni fuseserã transferaþi de la Baia
Sprie. Mai târziu a venit ºi Feher.

Aici am început sã-mi fac prieteni noi, pe lângã
cei vechi cu care eram la Baia Sprie. Aici la Cavnic,
de la început hrana era redusã, aºa cum fusese la
Baia Sprie cu vreo ºase luni înainte. Ca ºi la Baia
Sprie, scopul era sã muncim mai mult, dacã vrem
mâncare mai bunã ºi suficientã. Ce ne cerea admi-
nistraþia nu se putea realiza pentru cã ea cerea mai
mult decât puteau deþinuþii sã facã, în special în
condiþiile în care li se impunea sã munceascã.

La Cavnic eram perforator la o înaintare. Aveam
încã trei în echipa mea, ajutorul meu ºi doi rulãtori.
Turnãtorii erau la muncile mai uºoare ºi în alte con-
diþii. ªi aici la Cavnic am avut de-a face cu ei. Pe
galerie la încãrcatul vagonetelor era un turnãtor,
Lãdaru. Încãrcarea în vago nete se face direct din
rostogol. Din abatajul de unde era extras, rulãtorii
puneau minereul în rostogol. Unul dintre rulãtorii
mei era un dobrogean, Priceputu Ion. O datã, când
rostogolul se golise, de jos din galerie, Lãdaru
strigã sus la rulãtorul meu cã rostogolul este gol ºi
cã trebuie sã arunce minereu pe rostogol. De sus
din abataj se vedea prin rostogol figura lui Lãdaru.
Priceputu, care l-a vãzut, urineazã direct pe faþa lui.
Când am ieºit din minã am fost chemat la Feher. La

el se aflau deja Lãdaru ºi Priceputu. Am fost che-
mat, fiindcã Priceputu spusese cã martor la toatã
scena fusese Sarry, ºeful echipei. Feher m-a între-
bat dacã Priceputu a urinat pe rostogol direct în
capul lui Lãdaru. I-am rãspuns cã în abataj unde
lucrãm sunt 38 de grade tempera turã ºi cu toþii
lucrãm în pielea goalã, iar rulãtorii mei care nu stau
o clipã sunt permanent uzi de transpiraþie ºi apa
curge de pe ei ca ploaia. ªi cã atunci când Lãdaru l-
a strigat pe Priceputu prin rostogol, aplecându-se
deasupra rostogolului sã-i rãspundã, transpiraþia s-a
prelins pe corpul lui ºi a picat jos pe rostogol. Asta
era ce a curs în capul lui Lãdaru, nu urinã aºa cum
spune el. ªi am încheiat: „Sã vinã Lãdaru numai pen-
tru un ºut în abataj, atunci o sã vadã el cum este
acolo!“. Feher, care ºi el nu-i înghiþea pe turnãtori,
cãci ºtia cã turnãtorii îl informau pe politruc inclusiv
despre el, a fost foarte mulþumit de rãspunsul meu.

Cum am spus ºi înainte, turnãtorii erau puºi la
muncile uºoare, dar, de când administraþia aflase
cã deþinuþii pun în vagonete steril acoperit cu mine-
reu, ca sã-ºi facã norma, turnãtorii au fost reparti-
zaþi de administraþie (politrucul) sã lucreze pe ga-
lerii la încãrcatul vagonetelor ca sã observe dacã
pe rostogol nu vine ºi steril. N-au avut însã destui
turnãtori ca sã ocupe toate locurile de vagonetar.

La Cavnic lucram în ºut de zi. Într-o noapte sunt
trezit din somn. Era Feher. Îmi spune sã mã îmbrac
cã pe acoperiºul clãdirii cu duºurile este un po-
rumbel. Era chiar pe colþul acoperiºului, la margine.
M-am uitat ºi i-am spus lui Feher: „Vreau doi mar-
tori“. Mã întreabã: „Pentru ce?“. I-am spus cã nu
vreau sã pãþesc ca pãrintele ªerban, mai ales cã
este întuneric. S-a dus în baracã ºi a venit cu dl.
Negrescu Virgil. Era avocat ºi aici lucra la biroul
tehnic. Al doilea era Alexandru Bratu, tot avocat.
Erau speriaþi amândoi, când au fost aduºi. Fuse-
serã scoºi noaptea din pat ºi escortaþi în curtea
coloniei unde erau mai mulþi gardieni ºi Feher. Eu
le-am spus despre ce este vorba, dar nu eu i-am
ales pe ei, doar cã vreau doi martori, pentru cã nu
vreau sã mi se întâmple ce i s-a întâmplat preotului
ªerban, deºi politruc la Cavnic nu era Alexandru.

I-am cerut lui Feher sã aducã o scarã care sã
ajungã pânã unde era porumbelul. Dupã ce am pus
scara, i-am spus lui Feher sã-i cearã militarului din

Viaţa mea – amintiri
din închisoare
şi din libertate



prepeleac sã punã reflectorul pe porumbel ºi sã þinã
lumina pe el atât timp când îi spun eu. Prepeleacul era
foarte aproape de noi. Între timp Feher mã întreabã de
ce trebuie sã punã reflectorul pe porumbel. I-am spus
cã trebuie sã-l orbeascã pânã pun mâna pe el. I-am mai
spus ºi sã se uite bine la mine când pun mâna pe po-
rumbel, cãci nu vreau sã fiu acuzat, ca la Baia Sprie, cã
am luat biletul din inelul de la piciorul porumbelului, deºi
când soldatul din prepeleac a pus reflectorul pe pasãre
am ºtiut de la început cã nu era un porumbel cãlãtor.
Era unul obiºnuit (guþan). Dupã cinci minute, i-am spus
soldatului sã stingã reflectorul. Într-o clipã eram la capul
scãrii, am pus mâna pe pasãre ºi am þinut-o aºa, la ve-
dere, pânã ce am coborât, ca sã nu spunã cã am fãcut
ceva. Feher a luat guþanul de la mine ºi se uita la
picioarele lui sã vadã dacã este bilet în inel. N-a gãsit
nici inel. A doua zi toatã colonia a aflat de vizita porum-
belului.

Între timp vine sãrbãtoarea Paºtelui. Eram în ºutul
de zi în Sâmbãta Paºtelui, când nimeni n-a lucrat
aproape nimic. În loc sã aºteptãm bãtãile în conducta
de aer din galerie, care sã ne anunþe încetarea lucrului,
am coborât din abataj ºi ne îndreptam spre deschi-
zãtura cea mare din faþa corfe lor. Pe tot drumul nostru
spre ieºire, ne-am întâlnit cu mai toþi deþinuþii care
lucrau în abataje ºi pe galerie, îndreptându-se în ace-
eaºi direcþie cu noi. Când am ajuns în faþa corfelor, erau
deja acolo mai toþi deþinuþii din ºut. Încã de la intrarea
în minã fuseserãm anunþaþi discret sã ne adunãm cu o
orã înainte de sfârºitul ºutului, pentru ca sã participãm
la slujba de Înviere. Aici erau doi gardieni care încercau
sã ne convingã sã mergem înapoi la locul de muncã,
pentru cã nu este ora de ieºit din minã. Ne-au ame-
ninþat cã vor face raport ºi vom fi pedepsiþi. Nimeni nu
i-a bãgat în seamã. Unul dintre cei patru preoþi aflaþi în
fruntea mulþimii a spus gardienilor: „Am venit mai
devreme ca sã sãrbãtorim Paºtele“. Gardienii erau cam
nemulþumiþi de ce vedeau în faþa lor. Ne-au spus cã
dacã tocmai atunci coboarã cineva de sus, o sã avem
neplãceri. Preoþii Popescu Sebastian (zis Scai),
Lazarov Aurel, Rotaru ºi pãrintele Costache, au început
sã cânte într-un glas. Toate lãmpile de carbid au fost
stinse ºi când au terminat de cântat, preotul Popescu
Sebastian a strigat: „Veniþi sã luaþi luminã!“. Cei din faþã
s-au apropiat ºi au luat luminã. A urmat restul pânã la
ultimul. Au început clopotele sã batã. Cineva legase
unul câte unul sfredele de mai multe lungimi de con-
ducta de apã, care era din fier, ºi cu un alt sfredel lovea
pe rând fiecare sfredel atârnat aºa. Sunau ca niºte
adevãrate clopote de bisericã. Pentru mine era al trei-
lea Paºte în minã; primele douã le petrecusem la Baia
Sprie ºi pe acesta aici. Ceva de neuitat. Când slujba s-
a sfârºit am început sã ieºim din minã. În corfã, pânã
sus am cântat tot timpul „Cristos a înviat“ ºi toate cor-
fele ce au urmat au cântat la fel.

De mai mult timp, un grup de bãieþi din colonie
printre care ºi eu, ne organizam sã evadãm. Fãcusem

socoteala sã fim doisprezece, adicã douã corfe.
Fiecare cãutam pe unde puteam informaþii cu privire la
paza exterioarã. Pregãtirile pentru evadare au
continuat ºi în aceastã perioadã. Câþiva din grupul
nostru de doisprezece au luat legãtura cu un inginer
civil, Conþu, ºi un maistru civil, Rujinsky. De la amân doi
au putut obþine informaþii despre paza de la ieºi rea din
puþ la suprafaþã. Eu am luat legãtura cu mecanicul de
la compresoare. Fiecare din grup avea o misiune. Cei
doi doctori, Paul Iovãnescu ºi Ionescu Miltiade (Make)
se ocupau de medicamentele de care ar fi fost nevoie
dupã evadare. Alþi doi din grupul nostru lucrau la
bucãtãrie ºi se ocupau cu aprovizionarea. Ne trebuiau
alimente consistente ºi reduse ca volum ºi greutate.
Alþii confecþionau la atelierul din minã cuþitaºe. Alþii se
ocupau de jupuirea furtunelor de aer ºi din materialul
obþinut confecþionau trãiºti solide. Eram alþii care ne
ocupam cu aprovizionarea cu dinamitã, capse ºi fitil.
Obþineau de la Georgescu Topuslãu1 care lucra la
atelier, þeavã de un þol ºi o tãiau la lungimea unui cartuº
de dinamitã (douãzeci ºi patru de centimetri). Þevile de
un þol erau bãtute la un capãt, iar la celãlalt capãt intro-
duceam capsule de dinamitã cu capsã ºi fitil de o lun-
gime care sã permitã ca arderea sã dureze cincispre-
zece secunde. Aveau sã fie folosite în loc de grenade.

Aceste trei componente erau foarte uºor de obþinut.
În grup eram cinci perforatori. Perforam în aºa fel încât
atunci când artificierul civil încãrca gãurile ºi le punea
foc, numai o parte dintre încãrcãturi apucau sã explo-
deze ºi acestea aruncau în aer tot peretele, inclusiv
celelalte gãuri încãrcate cu dinamitã neexplodatã. Aºa
am fãcut o datã cu Pantazi Ion ºi Cojocaru Simion.
Dupã ce am auzit bãtându-se în þevile de pe galerie
anunþându-se terminarea ºutului, noi ne-am ascuns
într-o breºã cu lãmpile stinse pânã ce artificierii civili au
venit ºi au încãrcat gãurile cu dinamitã, dând foc fitilului.
Dupã explozie am aprins lãmpile ºi ne-am dus la locul
de lucru unde am cules dinamita neexplodatã, cu cartu-
ºele ºi fitilul nears. Le-am ascuns într-o breºã ºi ne grã-
beam sã mergem la corfã. Þevile sunau fãrã oprire la
ieºirea din minã. La numãrãtoare se observase cã deþi-
nuþii erau cu trei mai puþin. Au intrat în minã ºase gar-
dieni sã ne caute. Nu aveam ceas, însã ºtiam cã este
târziu ºi a trebuit sã luãm o hotãrâre rapidã. Ne-am
înþeles ca eu ºi Simion Cojocaru sã-l luãm pe umeri pe
Pantazi, care era cel mai uºor dintre noi, ºi sã spunem
cã l-am gãsit inconºtient în abataj. Aºa am ºi fãcut. În
depãrtare pe galerie vedeam luminile apropiindu-se.
Atât eu cât ºi Simion îl duceam ca ºi cum într-adevãr
Pantazi ar fi fost inconºtient, fiindcã era þeapãn ca un
lemn. Mai ºi gemeam din greu de obosealã, dar în pri-
vinþa asta simulam. Când s-au apropiat gardienii, eram
leoarcã de transpiraþie. ªi vãzând cât de obosiþi eram,
l-au luat ei pe Pantazi pe umãr. Cum am ajuns la supra-
faþã, l-au dus direct la cabinetul medical. Aici erau doc-
torii Make ºi Paul care arãtau foarte îngrijoraþi de starea
lui Pantazi. Ne-au întrebat ce s-a întâmplat. Am spus cã
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l-am gãsit inconºtient în abataj. L-au culcat pe patul din
cabinet. I-au fãcut o injecþie ºi ne-au rugat sã ieºim
afarã, cãci pacientul are nevoie de aer. Am ieºit cu toþi,
gardienii inclusiv.

În colonie deþinuþii nu ºtiau ce s-a întâmplat. Când
au aflat cã gardienii au intrat în minã sã caute pe
cineva, mai ales cã la suprafaþã, numãrãtoarea se fã-
cuse de trei ori, când mai târziu prin fereastrã au vãzut
gardienii purtând un deþinut pe umeri ºi ducându-l la
cabinetul medical, nu au ºtiut ce sã creadã. Dar doctorii
au ºtiut de la început cã totul a fost o înscenare. În
afarã de faptul cã lucrurile au mers aºa cum planifica-
sem, Pantazi s-a ales cu câteva zile de odihnã în infir-
merie, din ordinul lui Mache ºi Paul. Eu am fost mutat
în schimbul de noapte, deci îl alt schimb decât cel în
care lucrau bãieþii cu care trebuia sã evadãm. Le-am
spus cã eu renunþ la evadare. Când m-au întrebat de
ce, le-am rãspuns cã nu pentru cã sunt mutat în schim-
bul de noapte; pot foarte uºor sã intru ºi în schimbul de
zi deghizat, în aºa fel încât sã nu mã recunoascã vreun
turnãtor. Motivul principal, le-am spus, este întrebarea
ce ne facem odatã ieºiþi afarã. Pânã în prezent ne-am
organizat ºi totul a mers bine. Ieºind afarã cum poþi sã
te organizezi?

În colonie deþinuþii nu ºtiau ce s-a întâmplat. Când
au aflat cã gardienii au intrat în minã sã caute pe
cineva, mai ales cã la suprafaþã, numãrãtoarea se
fãcuse de trei ori, când mai târziu prin fereastrã au vã-
zut gardienii purtând un deþinut pe umeri ºi ducându-l la
cabinetul medical, nu au ºtiut ce sã creadã. Dar doctorii
au ºtiut de la început cã totul a fost o înscenare. În
afarã de faptul cã lucrurile au mers aºa cum planifica-
sem, Pantazi s-a ales cu câteva zile de odihnã în infir-
merie, din ordinul lui Mache ºi Paul. Eu am fost mutat
în schimbul de noapte, deci îl alt schimb decât cel în
care lucrau bãieþii cu care trebuia sã evadãm. Le-am
spus cã eu renunþ la evadare. Când m-au întrebat de
ce, le-am rãspuns cã nu pentru cã sunt mutat în schim-
bul de noapte; pot foarte uºor sã intru ºi în schimbul de
zi deghizat, în aºa fel încât sã nu mã recunoascã vreun
turnãtor. Motivul principal, le-am spus, este întrebarea
ce ne facem odatã ieºiþi afarã. Pânã în prezent ne-am
organizat ºi totul a mers bine. Ieºind afarã cum poþi sã
te organizezi? A sosit ziua aºteptatã. (1) Era o sâmbãtã,
6 iunie 1953. Bãieþii au intrat în minã. Câteva zile
înainte de aceastã datã nu vorbisem cu niciunul din cei
doisprezece. Evitam sã fiu vãzut stând de vorbã cu ei,
pentru ca nu cumva dupã evadare sã fiu suspectat cã
am ºtiut ceva. Era ora când ºutul de noapte se odihnea.
Eram în patul meu ºi mã gândeam numai la ei. ªtiam
pas cu pas ce trebuia sã facã fiecare. Fiecare avea
misiunea lui. Nu am dormit nicio clipã. Mã rugam la
Dumnezeu ca totul sã meargã bine. Mã gândeam cã
odatã ieºiþi din puþ, abia atunci aveau de înfruntat cel
mai mare obstacol: necunoscutul. Aºteptam momentul
care trebuia sã iasã ºutul de zi. I-am zãrit pe primii care
au ieºit. Erau cam douã sau trei corfe, adicã paispre-
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zece-ºaispreze persoane, dupã care o pauzã. Nu mai
iese nimeni. Cei din schimbul de noapte eram în curte,
pregãtiþi pentru intrarea în minã, imediat ce ultimul din
schimbul de zi va ieºi. Începuse sã se întunece bine. Spre
surprinderea celor din curtea coloniei, însã nu a mea, se
dã alarma. Se dã ordin ca toatã lumea sã intre în barãci.

ªutul de noapte nu a mai intrat în minã în acea
noapte. În curtea coloniei era o zarvã extraordinarã.
Gardienii umblau disperaþi prin colonie. Cred cã la acea
orã niciunul dintre ei nu ºtia precis ce s-a întâmplat. Era
ca la turnul Babel. Au fost chemaþi toþi gardienii. Aceºtia
locuiau tot în barãci, în afara coloniei. Locuiau cu fami-
liile lor. Soldaþii din prepeleac stãteau cu automatele în
poziþie de tragere. Se auzea ºi alarma de la unitatea
militarã a forþelor de intervenþie, situatã la nici la un km
de colonie. În acea noapte nimeni nu a avut voie sã
iasã din barãci. Au fãcut numãrãtoarea ºi fiecare dormi-
tor trebuia sã raporteze cine lipseºte. Le ieºeau lipsã
paisprezece. Eu care ºtiam cã sunt numai doisprezece,
nu ºtiam cine sunt ceilalþi doi. Nu mi-a fost greu sã aflu
cã cei doi, erau niºte tineri, prieteni cu fratele cel mic al
lui Ion Brânzaru. Acesta le spusese de planul de eva-
dare. Cei doi au ieºit cu o corfã înaintea celor douã
corfe unde se aflau cei ce trebuia sã evadeze. Patru
dintre cei aflaþi în corfa cu cei doi tineri au continuat dru-
mul spre colonie. Cei doi au stins lãmpile ºi s-au ascuns
pe galerie. Când corfa cu primii ºase hotãrâþi sã eva-
deze ºi sã imobilizeze gardianul ºi civilul de la corfã a
sosit, au ieºit ºi ei din ascunzãtoare ºi i-au ajutat sã-l
lege pe gardian ºi sã-i punã cãluºul în gura, atât lui cât
ºi civilului care s-a opus. Numai cu forþa au reuºit sã-l
lege pe civil. Între timp a sosit ºi a doua corfã cu restul
de ºase bãieþi. Au continuat cu toþii drumul pe suitoare
pânã la suprafaþã. De aici au început problemele. Care
mai de care au început sã fugã în diferite direcþii. Unii s-
au trezit singuri, alþii în grupuri de doi sau trei. În timp toþi
au fost prinºi. Ultimii doi au fost prinºi în Bucureºti dupã
trei luni de la evadare, Titi Coºereanu ºi Ion Ioanid.

În colonie au început persecutãrile. Erai pedepsit
numai pentru faptul cã mergeai încet. Dacã gardienii
vedeau doi deþinuþi vorbind, se apropiau de ei ºi îi
loveau cu cizmele. Le spuneau sã circule. Mâncarea a
fost redusã la jumãtate. Cu toate aceste represalii, nu a
existat niciun deþinut în afarã de turnãtori, care sã-i
condamne pe evadaþi. Îmi aduc aminte cum un gardian
l-a lovit pe un deþinut, Gioga Pariseanu, cu catarama
centurii. Am crezut cã i-a scos ochiul. Bietul om nici
îngrijire medicalã nu a primit. Cu toate astea, nu l-am
auzit sã-i critice pe bãieþii care evada serã. Eu am con-
tinuat sã-mi menþin legãtura cu contactele mele, meca-
nicul de la compresoare ºi un maistru civil. Trebuia sã
fiu foarte precaut. În colonie administraþia lansa zvonuri
cã cei evadaþi au fost prinºi ºi împuºcaþi. Nimeni nu cre-
dea. Dacã erau împuºcaþi ar fi fãcut ca ºi la peniten-
ciarul Aiud, unde avusese loc o evadare spectaculoasã.
Evadaserã trei deþinuþi: Tudor Greceanu, Spulbatu ºi
Sirianu. Ultimii doi au fost prinºi, condamnaþi la moarte

ºi executaþi, ºi au fost aduºi în penitenciarul Aiud unde
au fost expuºi ºi daþi exemplu celorlalþi. Greceanu a fost
condamnat la muncã silnicã pe viaþã ºi izolat la zarcã,
mama închisorii.

Cam prin luna septembrie, cu încã patru deþinuþi, am
fost luat din colonie ºi dus la Securitatea din Baia Mare.
Aici am fost bãgaþi fiecare într-o celulã de unul singur.
Clãdirea Securitãþii era nou construitã. Nu ºtiu dacã noi
am fost primii clienþi. Nu a trecut mult timp ºi am aflat cã
celelalte celule erau ocupate de foºtii colegi de la
Cavnic, la fel ºi ei, câte unul singur în celulã. Nu ºtiam
dacã toþi au fost prinºi. Aici am fost anchetaþi. Eu nu
ºtiam de ce am fost adus aici, pentru ca abia mai târziu
sã aflu cã Ducu Ciocâltãu a turnat ºi a turnat în proporþii
mari. La anchetã a divulgat legãturile pe care le aveam
cu civilii, inclusiv legã tura pe care o aveam eu cu me-
canicul de la compresoare. Implicaþi în procesul eva-
dãrii eram zece, cei patru deþinuþi luaþi odatã cu mine
din colonie ºi cinci civili, un inginer, doi gardieni, un
maistru ºi mecanicul de la compresoare.

Toþi care aveam legãturã directã cu aceºti civili, la an-
chetã am negat. Bieþii oameni ne-au ajutat ºi acum se
trezesc ºi ei în pericol de a fi condamnaþi. Mai târziu am
aflat cã au fost confruntaþi în prezenþa anchetatorului cu
Ducu Ciocâltãu care a descris cu lux de amãnunte legã-
turile dintre ei ºi deþinuþi. Ducu fusese condamnat la
douãzeci ºi cinci de ani muncã silnicã pentru înaltã
trãdare în procesul Nunþiaturii Vaticanului în anul 1950.
În acel proces au fost condamnaþi la moarte Niki Vâlsan,
secund pe vasul Transilvania ºi Vasile Ciobanu, pilot pe
avioane comerciale. Mai târziu pedeapsa le-a fost comu-
tatã la muncã silnicã pe viaþã. Atât unul, cât ºi celãlalt nu
vorbeau cu Ducu Ciocâltãu, probabil ºtiau ei ceva.

Ducu Ciocâltãu urmase Facultatea de Drept. Emi-
nent la studii, el fusese iniþiatorul ºi ºeful grupului celor
doisprezece. Era foarte energic, ºi-a cheltuit toatã
energia în organizarea evadãrii, neobosit ºi agitându-se
în permanenþã. Era un foarte bun povestitor ºi foarte
inteligent, însã era slab de înger ºi nu rezista la presi-
uni. Tot timpul pânã când am fost despãrþiþi, noi, cei din
grupul celor evadaþi ºi al celor implicaþi, adunaþi acum
laolaltã, în aceeaºi celulã, nu am mai vorbit cu el. Patru
bãieþi, din grupul lor, vrânceni, erau sã-l batã, însã
doctorul Paul Iovãnescu ºi cu mine i-am oprit. Nu voiam
ca administraþia sã afle cã ne batem între noi, nu voiam
sã le dãm aceastã satisfacþie.

(continuare în numãrul viitor)

1. La data scrierii acestor memorii, evadarea de la Cavnic
devenise deja faimoasã graþie lui Ion Ioanid, unul dintre cei
doisprezece, care o povesteºte pe larg nu doar în Închisoarea…,
ci ºi în documentarul în serial Memorialul durerii, semnat de Lucia
Hossu Longin. Dacã Ioanid povesteºte din perspectiva evadaþilor,
mãrturia lui George Sarry oglindeºte perspectiva celor rãmaºi în
lagãr, la care se adaugã ceea ce a putut afla ulterior în închisori.
Ea e preþioasã cu atât mai mult cu cât atunci când a scris-o, autorul
nu citise încã memoriile fostului sãu camarad. O piesã importantã
din acest puzzle se adaugã odatã cu publicarea lor.
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Dupã mãrturiile d-lui Dan Lucinescu (autorul
cãrþii Pãrintele Arsenie Boca – un sfânt al zilelor
noastre, Bucureºti, 2009) în vara anilor 1946 ºi 1947
în jurul stareþului de la M-rea Sâmbãta de Sus se
strânseserã sute de studenþi si studente veniþi din
toate centrele universitare sã-l asculte vorbind
despre trãirea învãþãturii creºtin-ortodoxe. Spusele
sale de atunci aveau sã formeze volumul Cãrarea
împãrãþiei, terminat în 1949. Referitor la perioada
acelor cursuri de spiritualitate creºtinã din anii 1946-
1948 Mitropolitul Antonie Plãmãdealã spunea cã toþi
care au participat la ele “ºtiu cã Pãrintele Arsenie
Boca n-a îndemnat la rezistenþã armatã”.

Primele patru capitole (Fericirea de a cunoaºte
calea, Ed. Credinþa strãmoºeascã, 2010) se configu-
raserã înainte de 13 iunie 1946, datã la care Pãrin-
tele Arsenie Boca le oferea în manuscris preotului
Nistor din Braºov, spre a le salva de confiscare, pre-
vãzând arestãrile sale de cãtre mercenarii ocupan-
tului Þãrii. In 1946 fusese pentru a doua oarã arestat,
ca sã explice mai pe îndelete organelor de ordine
sovieticã ce-a vrut sã spunã la predica în care a afir-
mat cã “lupii vor fi sfâºiaþi de cãtre oile atacate”. Se
pare cã explicaþia conform cãreia credincioºii puþini
la numãr vor fi mai tari decât mulþimea celor lepãdaþi
de credinþã nu i-a mulþumit.

În perfectã concordanþã cu gândul socratic dupã
care relele vin din neºtiinþã, Pãrintele Arsenie Boca
avea sã scrie în prefaþa Cãrãrii (pe care pãrintele
Serafim Popescu a copiat-o cu adâncã veneraþie,
manuscrisele rãmase dupã moartea sa fiind date
Pãrintelui Justin Pârvu) cã “din noaptea neºtiinþei ºi a
lipsei de sfat vin toate relele care chinuiesc pe oame-
ni, întunecã vremile ºi cruntã pãmântul”. Ideea acea-
sta trimite cãtre cea dintâi dintre legile veacului care
se regãseºte prin urmãrile sale ºi în veacul viitor.
Legea e înscrisã în forma primului titlu din Cãrarea
împãrãþiei: “de cârma minþii atârnã sã rotunjim
Calea”. De unde am plecat, acolo sã ne strãduim a
ne întoarce, cãci, dupã duh, omul este fãpturã ce-
reascã. El poate primi darul dumnezeiesc al mântuirii
care însã trebuie sã fie ºi “roada cunoºtinþei, voinþei,
ostenelii ºi dragostei sale” (Pãrintele Arsenie Boca).

Despre a doua lege a veacului viitor am putea
spune cã este apriori, în accepþiunea sugeratã de Im.
Kant. Ea ar fi condiþia de posibilitate a primei legi,
întrucât nimeni nu poate urma singur Cãrarea împã-

rãþiei. Pe calea rotunjitã prin care ne întoarcem
Acasã nu este posibil a se ajunge fãrã Cãlãuzã, fãrã
“mâna nevãzutã a Mântuitorului” care ne îndrumã
prin preoþi, “ucenicii sãi vãzuþi, trimiºi de el în fiecare
rând de oameni”.

Iatã cât de sintetic exprimã Pãrintele Arsenie
Boca aceastã lege: “Fiul (a doua faþã a lui Dumne-
zeu) s-a fãcut om desãvârºit –afarã de pãcat – ºi ne-
a arãtat cãrarea. Calea mântuirii e chiar cãrarea pe
care a mers Dumnezeu însuºi ca om adevãrat,
fãcându-ni-Se pildã întru toate …mergând cu noi, cu
fiecare dintre noi, în toate zilele noastre. Cãci Dum-
nezeu însuºi ºi cu sfinþii sãi îi întovãrãºeºte nevãzut
pe oameni” (Cãrarea împãrãþiei).

Dupã cea de-a treia lege, porþile Bisericii lui Hris-
tos rãmân mereu deschise ºi primitoare pentru cei
care se întorc din “povârnirea pierzãrii într-o cale
nouã, calea mântuirii”. Aici faimosul predicator
(ascultat de zeci de mii de ardeleni la Sâmbãta de
Sus ºi apoi la Prislop) face o paralelã între corabia
Bisericii plutind peste apele pierzãrii ºi arca lui Noe
închisã pe dinafarã de Dumnezeu. Apoi, pornind de
la premiza cã Mântuitorul nostru a întemeiat ºi are
numai o Bisericã Soborniceascã ºi Apostoliceascã
pe care o conduce nevãzut El însuºi, “nu vreun înlo-
cuitor al sãu”, Pãrintele Arsenie Boca distinge cora-
bia salvãrii celei adevãrate de sutele de ambarcaþiuni
plutitoare pe care le constituie feluritele secte
“nesigure în adevãr, dar sigure în înºelãciune”.

Dincolo de imaginea celor care încearcã sã se
agaþe de indiferent ce ambarcaþiune pentru a nu fi
duºi la voia întâmplãrii de valuri, ar fi puhoaiele de
oameni care nu încearcã sã se salveze. Ei alcã-
tuiesc “turma oamenilor necredincioºi, gura satului”
sau, cum preciza cel supranumit Sfântul Ardealului
“gura vecinilor care orice ticãloºie îþi iartã, dar nu te
iartã nicidecum dacã le-o iei un pas înainte ºi te faci
mai bun. Oamenii aceºtia ai lumii au o ciudatã ruºine
de a fi buni. Bunãtatea ta îi arde ºi se trudesc sã te
scoatã de vinã cu tot felul de ponoase, ba cã te
mândreºti, ba ºi alte ponoase îþi mai aduc” (Pãrintele
Arsenie Boca, Lupta mântuirii, în vol. Fericirea de a
cunoaºte calea, 2010).

Scos în mod abuziv din preoþie în primãvara
anului 1959 (de cei care l-au tot închis în iulie 1945,
în 1946, vreo douã luni în vara anului 1947, cam trei
luni din perioada Sfintelor Paºti 1948 pânã în august
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1948, paisprezece luni în diferite închisori ºi la Canalul
Dunãrea - Marea Neagrã (supranumit “Canalul morþii”)
între ianuarie 1951ºi martie 1952, de Rusalii 1953, ºase
luni între 20 sept. 1955 ºi aprilie 1956, în mai 1959 (când
cãzuse de pe o scarã ºi avea douã coaste rupte), în
octombrie 1963 când trebuia sã fie sfinþitã Biserica de la
Bogata Olteanã, ºi de câte ori au vrut fãrã sã dea seamã
la nimeni ºi fãrã verdictul niciunui proces, fiindcã vinovã-
þiilor inventate le lipsea temeiul), pãrintele Arsenie Boca
a prevãzut prigoana ºi martirajul* pe care avea sã le
îndure din partea mercenarilor ocupantului sovietic. Încã
de când iniþiase renaºterea duhovniceascã de la Sâm-
bãta, el spusese într-una din predicile sale cã în toate
vremurile, mereu au fost împrejurãri în care “a spune
adevãrul ºi a propovãdui îndreptarea îþi pot pune viaþa în
primejdie de moarte”. Drept exemplu i-au venit atunci în
minte zilele Sfântului Ioan Botezãtorul ºi ale lui Irod. Si
chiar acest sfânt este cel care începe cu povestea vieþii
sale “predicile vii” (apud. Nichifor Crainic) pictate de
“cãlugãrul iconar” pe pereþii Bisericii de la Drãgãnescu
dupã ce îi fusese cu desãvârºire interzis sã vorbeascã
oamenilor dornici sã rotunjeascã drumul vieþii.

În cele ce urmeazã redãm fragmentul în care Pãrin-
tele Pantelimon de la M-rea Ghighiu de lângã Ploieºti a
vorbit în 2007 despre moartea martiricã a Pãrintelui
Arsenie Boca: “În 1989 pãrintele Arsenie spunea celor
apropiaþi: ‘nu mã mai vedeþi în curând cã ãºtia mã ter-
minã’. (..). Ultimele momente ºi le-a petrecut la Sinaia.
Trebuie neapãrat sã scrieþi asta. Am fost la el împreunã
cu pãrintele Dometie care a fost þinut acolo cam o
sãptãmânã si nu i-au dat voie sã vorbeascã cu el. Maica
de acolo ne spunea cã e la Drãgãnescu. Pãrintele Arse-
nie avea însã un cãþel mic, flocos, negru. Unde era pãrin-
tele, acolo era ºi cãþelul. Când am vãzut cãþelul, mi-am
dat seama cã este acolo. În cele din urmã ni s-a spus cã
este bolnav ºi cã nu poate vedea pe nimeni. I se poate
trimite doar un pomelnic sau o scrisoare… Dupã trei zile
ni s-a spus cã a murit pãrintele. L-au adus ºi era aºa cum
era: TORTURAT ºi CHINUIT. /…/ Nu mi-e fricã sã spun
adevãrul, chiar dacã unii mai vor sã ascundã acest lucru.
Puteþi fi ºi un om trimis de cei care l-au torturat ºi acum
vor cu orice preþ sã ascundã adevãrul. Eu spun adevãrul
pe faþã, pentru cã mulþi îl ºtiu, dar nu îl spun” (Pãrintele
Pantelimon de la M-rea Ghighiu, înregistrare din toamna
anului 2007). Dupã difuzarea pe internet a acestui pasaj,
bãtrânul pãrinte Pantelimon a fost mutat de la M-rea
Ghighiu, iar internetul a fost “curãþat” de respectivul pasaj
(existã în zilele noastre o meserie bine plãtitã pentru
“aranjarea”, dupã comanda plãtitorilor, a unor informaþii
care circulã pe internetul de limbã româneascã), pe care,
dintr-un bun obicei, l-am transcris într-un caiet ºi l-am
citat într-un articol publicat de rev. “Arges” în oct. 2010 (v.
Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea martiricã a Pãrintelui
Arsenie Boca, un adevãr ascuns la Centenarul sãrbãtorit
la Mânãstirea Brâncoveanu; http://www.centrul-cultural-
pitesti.ro/index.php?option=com_content&view=article&i
d=3274:polemice&catid=311:revista-arges-octombrie-
2010&Itemid=112). Pe pr. Simion Todoran cãruia i s-a
anunþat telefonic moartea Pãrintelui pe 28 noiembrie,

marele duhovnic îl vãzuse pe 27 oct. 1989 când i-a ºi
spus cã este “ultima datã când ne vedem”(S. Tudoran în
vol. Mãrturii din Tara Fãgãraºului despre pãrintele Arse-
nie Boca, Ed. Agaton, 2004, p.113). Locuind la Sinaia,
Pãrintele Arsenie Boca (pensionat pe 1 iunie 1967) se
dusese probabil marþi 21 nov. 1989 la Bucureºti sã-si
ridice pensia. Intr-o notã pentru Securitate este consem-
natã intenþia sa de a-ºi muta pensia la Sinaia. Dupã
relatarea preotului N. Boboia din Porumbacu de Sus,
Pãrintele Arsenie Boca s-a întors cu o maºinã care a fost
somatã de doi securiºti sã opreascã. ªoferul n-a vrut, dar
Pãrintele Arsenie Boca i-a zis cã-i rãmân cei doi copii pe
drumuri fiindcã securiºtii îl vor împuºca daca nu opreºte.
Din maºina opritã Pãrintele Arsenie Boca a fost scos cu
brutalitate ºi apoi bãtut cu sãlbãticie. E foarte probabil cã
ºoferul l-a transportat apoi la Sinaia lãsându-l în grija
maicilor de acolo, înspãimântate de Securitate sã nu
sufle nici o vorbã de cele întâmplate. Probabil cã pãrin-
tele Pantelimon împreunã cu pãrintele Dometie au pre-
simþit ceva fiindcã aveau mare evlavie la Pãrintele Arse-
nie. De aceea s-au dus la Sinaia unde au rãmas cam o
sãptãmânã, cât a durat agonia ºi maicile înspãimântate
nu i-au lãsat sã-l vadã pe cel torturat.

Despre Pãrintele Arsenie Boca, preotul din Porum-
bacu de Sus mai spunea cã “ar trebui sã fie folosit la
facultãþile de teologie, la seminarii, la mânãstiri, în toatã
þara. Nu sã fie þinut ascuns” (Pr. Nicolae Boboia, în
vol. Mãrturii din Þara Fãgãraºului despre Pãrintele Arse-
nie Boca, Fãgãraº, Ed. Agaton, 2004, p.26).

Sursa: http://isabelavs.go
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Cântec pentru dacii noºtri
(variantã)

Dacii nu se dau pe bonuri, dacii noºtri nu se vând,
Nu-i mai prognozaþi în roluri astãzi, mâine ºi oricând.

Dacii nu se dau valutã, nici pe lei nu se mai dau,
Sunt o stirpe absolutã, cum cândva, demult erau.

Dacii nu-mblânzesc oraºe, ei numai în sate mor,
Cu trecut bolnav în oase, încã mai au viitor.

Dacii merg spre niciodatã, dacii plâng în nicãieri,
Sã mai nascã înc-odatã þara lor din zi de ieri.

Dacii noºtri-ºi sorb tãria de din cronici ºi mereu
Dau în leagãn România ca pe-un unic Dumnezeu.

În zadar voiþi a-i smulge, în zadar mitraliaþi,
Dacii nu pot fi nicicum din þara lor concediaþi.

Dacii nu se dau pe pâine, nici pe vin cu prea mult rost,
Dar sunt încã convertibili, precum pururea au fost,
Niciodatã-n tron suspuºii ºi nicicând fiind barbari,

Dacii noºtri sunt martirii libertãþii noastre mari.

Dacii nu se dau credite, pentru ei nici bãnci n-avem,
Dacii noºtri n-au probleme, ºtiu, la sigur, cã suntem.

Dacii sunt doar dacii noºtri ºi numai astfel vor fi,
Visul lor ºi-acum rãmâne visul nostru-n orice zi.

O, doar ei ni-s grea valutã, ºi-s valuta cea mai grea,
Neam din loc sã nu-i strãmute pe sub nici o altã stea.
De la daci sã-nveþi trãirea, de la daci sã-nveþi sã mori.

Vai de þara ce nu-ºi are dacii ei nemuritori!

Un gând pentru Mihai... 
Mihai Viteazul n-o sã-ºi vândã þara,

El are-o þarã ºi o cinste doar,
Iisus a pus în el potir cu har

ªi-l cheamã-n cer sã-i dea îmbrãþiºarea.

Mihai Viteazul n-are când muri,
Zidit în noi, trimite, sã-l rãzbune,

Statornicia propriului nume,
Care minciunii nu s-o ploconi.

Mihai Viteazul strigã-n ochii mei,
Îi este strâmt, va evada din mine

Sã-ºi caute oºtenii sub coline,
Cerul va fi þesut cu nouri grei.

Jertfit de fraþii sãi, c-aºa ni-i firea,
Ieºind din umbra propriului mit,

El îºi aºteaptã-n ceruri mântuirea
ªi în românii care n-au murit!

Nins de Cuvinte 
Pentru Grigore Vieru

Vântul coseºte zarea de otravã,
Dar în privirea lui foºnesc cocori
Ducând pe-aripi istoria bolnavã,

Eternitatea-n voi culege flori.

O, el e-un crin pe care-l scapã cerul
Rugându-ne sã i-l întoarcem cânt.
Deschideþi geamul, a-nflorit Vieru,
Frumos ca un poem doinit de vânt.

Din cer se-abate-o mare de luminã,
Zãpada ei începe-a nãmeþi

Lumea care-a plecat ca o strãinã
Sub lutul ce învaþã-a ne rosti.

Arhanghel peste timp va fi izvorul
Prin mãnãstiri de iarbã-ngenunchind,

Cuvintele, chemându-ºi ziditorul
Cu braþele la cer, se acuprind.

Nici o durere nu le mai încântã,
E-o fericire-n zei, iar în copii

Porþi nalte se deschid ºi-atunci cuvântã
Poetul-crin cu glas de veºnicii.

El printre arbori umblã ca un domn,
În ei îi þes mantale lungi lãstunii

ªi-n ochii ce par lacuri de nesomn
Cântã bãtrânul cer la harfa lunii.

Un freamãt de luceferi e în toi,
Un zvon de îngeri îi rãsare-n cale,

Poveºtile în el cresc taine noi
ªi-n vis surâd, uitate de-orice jale.

De-acum va fi sã fie numai cânt
ªi mâine-n zori, trezind oarbe morminte,
La braþ mergând, pãmânt lângã pãmânt,

Ne-om duce-n templul sãu nins de cuvinte.

P O E Z I I
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pentru un timp

pe tavã... 
tava e neagrã... 
gândurile sunt virusate.
unde este echilibrul?
...8 din 63... 
vedere ºi auz spiritual. ei
vãd prin carte. ele fac parte 
din fluidul cosmic. melcul 
vorbeºte despre retragerea 
în singurãtate... pe ce ureche 
te-ai culcat? adie vântul pe 
un gram de glucide, lucide
sunt tocurile de la pantofi!
fructele mov fac disecþie
pe telepatie, ce crudã e aceastã
concluzie... apa e fosforescentã
ºi fumegândã! pune broaºtele
þestoase în valizã! ºi du-le,
tãticule, la Balcic... ºi ele
au nevoie de alb, vorbeºte-le
de piciorul pãianjenului... 
uºor... sã rezolv rezolvarea!

ºi caii se plimbã
cu barca!

bunã dimineaþa, îmi spun!
e liniºte ºi îngerii respirã... 
ca ºi cum ar curge mustul!
dansez cu amintirile... 
ºi beau Luna, ºi beau Dunãrea!
te simt, inima ta are ceva din
baletul lui Neveh, ºi cãrþile 
karmei miros a ºarpe oprit
de tinereþea unei lacrimi... 
te simt, odihneºte-te, jadul
e ca un picnic într-o zi de 
toamnã... ºi lasa-mã sã
tresar, din când în când!
vânãtorul de vise scrie
povestea unui dor nestins!
în urmã... nu a mai
rãmas decât pânza unui
pictor ºi valurile unei
icoane cu Regina Maria!

„Caracterul
este destin”
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Omagierea unui uriaş
simbol al modestiei

Sâmbãtã, 16 februarie 2013, la ªcoala Junimea Românã din Montreal, condusã de
neobosita coordonatoare Otilia Tunaru, am avut prilejul sã mã numãr printre numeroºii
invitaþi la un regal de poezie ºi muzicã. Este vorba de omagierea lui Grigore Vieru, poetul
luptãtor unionist, care ne-a lãsat o moºtenire, ce trebuie pãstratã.

Simbolul lirismului de peste Prut s-a nãscut la 14
februarie 1935, în satul Pererita, din fostul judeþ
Hotin, care fãcea parte, la acea datã din Româ-
nia cea Mare. În anul 1958 a absolvit Facultatea
de Filologie ºi Istorie din capitala Republicii

Moldova. Grigore Vieru a colaborat cu multe reviste ºi a predat
editurilor spre publicare 16 volume, printre care, Un verde ne
vede, Metafore albastre ºi altele. În anul 1990 a devenit cetã-
þean român cu drepturi depline ºi, trei ani mai târziu a fost ales
membru corespondent al Academiei Române. 

Dar, a trebuit sã vinã acea clipã fatidicã, în care firul vieþii
sale a fost întrerupt. În noaptea de 15 spre 16 ianuarie 2009, la
ora 1.30 se întorcea la Chiºinãu, dupã o ceremonie de oma-
giere a naºterii lui Eminescu, care avusese loc în localitãþile
apropiate. În acel moment, care i-a întristat pe mulþi admiratori,
a avut loc un cumplit accident rutier, roata din dreapta-faþã a
autoturismului strivind un talent autentic. La volanul automo-
bilului se afla Gheorghe Munteanu, director adjunct al Ansam-
blului de Dansuri Populare, din Chiºinãu. Douã zile mai târziu,
în seara zilei de 18 februarie, un uriaº simbol al modestiei ºi-a
dat ultima suflare, cu toate eforturile depuse de medicii
Spitalului de Urgenþã din Chiºinãu. La data decesului, poetul
avea 73 de ani ºi 11 luni. În semn de preþuire, câteva ºcoli din
Republica Moldova, un bulevard din Chiºinãu, o stradã din Iaºi
ºi una din Buzãu poartã numele marelui dispãrut. 

Despre personalitatea poetului Grigore Vieru sunt multe de
spus. A fost un intelectual de o mare modestie. Un patriot ade-
vãrat, într-un ocean cu insule antiromâneºti. Grigore Vieru l-a
admirat pe Eminescu. Niciodatã nu s-a comparat cu Luceafãrul
poeziei româneºti, aºa cum fac alþi poeþi. Grigore Vieru a pro-
movat adevãrul ºi a luptat pentru unirea Basarabiei cu Patria
Mamã, devenind un personaj incomod, mai ales cã s-a implicat
în Miºcarea de Eliberare Naþionalã din Basarabia. Mãrturie stã
dorinþa sa: Dacã visul unora a fost sã ajungã în Cosmos, eu
viaþa întreagã am visat sã trec Prutul. Modestia care l-a carac-



terizat pe Grigore Vieru se constatã în epitaful ales: Sunt
iarbã. Mai simplu nu pot fi. 

Aºa cum am mai spus, la manifestarea de omagiere a
poetului au fost mulþi invitaþi. Printre cei care au þinut cuvân-
tãri s-au numãrat: Doamna Lucia Iaþic, Consul General al
României la Montreal, Ortansa Tudor, Livia Nemþeanu-
Chiriacescu, Cosmin Soare, Alexandru Cetãþeanu, Marius
Fincã, Marc Marinescu, Traian Gãrduº, Adrian Erbiceanu ºi

alþii. Momentele muzicale au fost asigurate de doi artiºti
talentaþi, soprana Marina Negruþa ºi profesorul Nicolae
Mãrgineanu. În faþa numeroasei asistenþe au recitat din
versurile marelui poet, copiii: Raluca, Irina, Carmina,
Nicoleta, Evelina, Maria, Madelaine, Ecaterina, Eric, Eugen
ºi mulþi alþii. Întreaga serbare a fost înregistratã prin
eforturile profesioniºtilor Nicolae Lavric ºi Mike Farkaº. 

Ion Anton Datcu

În Bucureºti, în Sala oglinzilor aflatã în sediul Uniunii
Scriitorilor din Roania (Calea Victoriei, 115), joi, 14 februa-
rie, dupã-amiaza, scriitorii Ioan Barbu ºi Vasile Groza au
prezentat cele mai recente cãrþi ale lor. Sosit din Vâlcea,
împreunã cu un grup de prieteni, prozatorul Ioan Barbu a
prezentat în faþa unei sãli arhipline (cca. 150 de iubitori ai
cãrþii) volumele Un oraº pe Lunã (10 povestiri), cu o prefaþã
de Emil Lungeanu ºi Lauri pentru aleºii mei (cuvânt
înainte de Constantin Zãrnescu). În cadrul aceleiaºi
reuniuni închinate slovei, scriitorul Vasile Groza, din
Bucureºti, a lansat volumul de versuri 101 Poeme (Colecþia
IDEAL, Editura Biodova) ºi romanul Urmând destinul, cu o
prefaþã de Victor Gh. Stan. Au intervenit, rostind superlative
despre scriitori ºi cãrþile lor: acad. Valeriu Matei, Ion An-
dreiþã, Emil Lungeanu, Florentin Popescu, Geo Cãlugãru,
Loredana Groza, Ion Horia Horãscu, primarul comunei
Prundeni (Vâlcea), Leontina Groza,Victor Gh. Stan, care a
fost ºi moderatorul reuniunii. Actriþa Doina Ghiþescu a citit
versuri de Vasile Groza, precum ºi paginile de o rarã sensi-
bilitate scrise de Ioan Barbu – Primar de cinci stele – publi-
cate în volumul de memorialisticã „Lauri pentru aleºii mei”. 

În peisajul sãlii, alãturi de scriitorii prezenþi – peste 30 - ºi
de numeroºii iubitori ai cãrþii, un buchet de tinere talente, din
Urziceni, Ialomiþa, de la ªcoala Gimnazialã I.H. Rãdulescu”,
elevi ºi eleve în clasa a IV-a step by step. Au venit în minu-
nata „lume a scriitorilor”, cum zicea Elena, fetiþa Loredanei, sã
afle ce mai scriu poeþii ºi povestitorii pentru ei, cum îºi
îndeplinesc menirea pe care zeii le-au dat-o, dar sã-i ºi
încânte cu metaforele ºi cântecele lor. „Florile” poartã câte un
nume: Antonica Alexandru, Daniel Badea, Vali Cãlin, Teodora
Condruþ, Daria Duru, Silviu Dragomir, Karina Gheorghe,
Rareº Ghiþã, Nicolae Grig, Mãdãlin Iordache, Sandra
Mãdescu, Cristian Mihai, Iulian Mihail, Gheorghe Moraru,
Edward Nedu, Florentina Niþã, Ionela Oancea, Gabriel
Pãunescu, Andreea Peanci, Alexandra Puºcoi, Alexandru
Rãdulescu, Ana Maria Savu, Andrei Schmidt, Luiza Stancu,
Liviu Tãnase. Ei nu puteau veni singuri, au fost însoþiþi de
profesoarele Iolanda Aura Pîrvu ºi Gabriela Bãlãnicã. 

Mult apreciata compozitoare ºi interpretã de muzicã uºoarã
Loredana Groza a cântat împreunã cu ºcolarii din Urziceni, s-
a fotografiat cu ei, într-o veselie de mare sãrbãtoare, dovedind
cã este, într-adevãr, o renumitã ambasadoare a copiilor lumii.
Apoi, ºcolarii dintr-a patra au prezentat un program artistic
apreciat ºi aplaudat de cei prezenþi. Sala a fost animatã ºi de
muzica interpretatã de solistul Octavian Mândruþã, ca ºi de
Leonida Groza, aflatã într-un impecabil costum popular, care a
interpretat o compoziþie proprie: „Învãþãtoarea”.

Cuvântul de la capãtul reuniunii din Sala oglinzilor a
aparþinut scriitorilor Ioan Barbu ºi Vasile Groza, care au

mulþumit organizatorilor pentru aprecieri, pentru minunata
dupã-amiazã ce le-a fost dedicatã. Au încheiat programul cu
o sesiune de autografe. 

Valentin Piþigoi
Fotografii: Domnica Mãrcuº

Superlative în Sala oglinzilor
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INTRODUCERE 
(sau de ce, într-o respectatã revistã strict literarã, am decis a publica «tãrãºenia» de mai jos):
1. O mãtuºã prin alianþã (Dumnezeu sã o ierte!), care era mai zgârcitã decât Hagi Tudose, avea unele

probleme psihice (ereditar), nu a avut copii, era instabilã în comportament, dar care era foarte «business
oriented» ºi inteligentã, a  reuºit sã strângã în România o avere de peste un million de euro (uneori, prin
mijloace nu chiar cinstite, pãcãlindu-ºi chiar ºi sora, cumnatul ºi nepoþii). Dupã tatã era unguroaica ºi adventistã.
A murit la 79 de ani - ianuarie 2011, în mizerie, dar bogatã (un procuror a reþinut faptul  cã se plângea cã nu
are bani pentru medicamente), în condiþii ciudate, fãrã sã fie înºtiinþate rudele, ascunzându-se pentru un timp
chiar ºi locul înhumãrii. Un fragment  din celebra nuvelã  Hagi Tudose, de Barbu ªtefãnescu Delavrancea
meritã a fi amintit:

«…..Cã e plin de galbeni, dar nu dã un sfanþ la cutia milei. Cã îºi astâmpãrã foamea ºi setea gustând  pe la
bãcãnii câte o mãslinã, o feliuþã de pastramã, o gurã de bragã ºi spunând apoi cã sunt scumpe ºi cã sunt
vremuri grele, n-are cine sã plãteascã.  Apoi se nãpustirã (vecinii, na) sã râdã de hainele ºi cizmele lui jerpelite,
de obiceiul de a-ºi cârpi hainele cu bucãþi din ele însele sau de a fuma numai tutun de la alþii.»

Mãtuºa mea, L. V., nu fuma ºi nu avea pisicã. Nu locuia «pe partea stângã a ºoselei Vitan», ci aproape de
piaþa Gemeni din Bucureºti, unde cerºea  mere de la precupeþi. Îi plãcea berea (poate i-ar fi plãcut ºi braga,
dacã s-ar mai fi gãsit), dar nu sã o ºi plãteascã. Era foarte ciudatã în comportament ºi imprevizibilã, poate puþin
paranoicã – Dumnezeu sã o ierte! 

Nu-i aºa cã un asemenea  personaj, poate deveni un interesant subiect literar?
2. Un doctor «prieten bun cu paharul» pe nume V. P., concubinul ºi chiriaºul mãtuºii, o avocatã care s-a

bãgat “pe sub pielea” zgârcitei de mãtuºi, (ºtia ea de ce) un notar complice cu avocata, care nu s-a deplasat
niciodatã la “capul” suferindei sã facã  testament (aºa cum s-a pretins), un Înalt Prea Sfinþit ortodox care doreºte
din toatã inima sã punã mâna pe averea mãtuºii...nu-i aºa ca sunt personaje interesante?  Este averea la care
noi, nepoþii, am contribuit fiecare în felul lui ºi a recunoscut asta  într-un testament, fãcut ca la..carte, la notar,
cu martori etc.  Cu trei luni înainte de a se prãpãdi, de exemplu, eu i-am trimis din Canada …þineþi-vã
bine..160.000 de dolari!!!  Ciudatã este ºi moartea mãtuºii, veþi vedea de ce, într-un episod viitor – adevãrat
subiect de roman poliþist!

3. În «acþiune» intrã judecãtori ciudaþi (sã spun numai atât) ºi procurori care se spalã pe mâini ca Pilat din
Pont, spunând însã ºi lucruri adevãrate (la fel ca Pilat), de care judecãtorii se feresc sã þinã seama. De aici vin
ºi exclamãrile ºi întrebãrile din titlu, în rezonanþã cu multe întrebãri care se pun despre România coruptã din
zilele noastre.

Deci, nu-i aºa cã aceastã «tãrãºenie» (ca nou gen literar, poate) s-ar justifica sã aparã într-o revistã literarã? 
Dacã veþi considera cã am dreptate ºi v-am convins, continuaþi lectura. Dacã nu, treceþi mai departe la

minunatele materiale din revistã, pe care vi le oferim cu drag.

Deci, iatã continuarea:
Ce ºtiu  foarte bine ºi fãrã îndoialã,  este faptul cã mãtuºa mea era adventistã, iar tatãl ei – V.P.,  maghiar

din Sovata, ( pe care l-am cunoscut când eram copil) a fost un  pastor adventist, prigonit de comuniºti. Mai ºtiu
cã mãtuºa mea nu fãcea semnul crucii ºi mai ºtiu cã nu iubea  pe unii preoþi ortodocºi pe care îi considera sau
credea lacomi ºi puºi pe pricopsealã. Nu primea în casã cu botezul nici pe preotul M. S., pe care îl cunoºtea
de când era copil ºi care nu i-ar fi luat un leu .  Deci, dacã nu s-a întâmplat cumva o minune de convertire la
ortodoxism, aºa cum s-a întâmplat cu Sfântul Pavel, sau cu împãratul Constantin (care s-au convertit la
cristianism), ceva  este «fishy» în toatã afacerea  aceasta ºi este firesc a se vrea  lãmuriri…literare.  ªi mã întreb

Strigător la Cer!
Există justiţie în România?

Există Dumnezeu? 
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din nou, în ce categorie literarã ar putea fi integratã aceastã istorie – care îmbinã fantasticul cu incredibilul pe
fondul unei Românii unde se întâmplã multe ciudãþenii (ca sã le spun numai atât). Poate cã pânã la urmã va fi
subiectul unui roman modern, în care Hagi Tudose sã aparã ca un mare filantrop (a adus pãmânt de la
Jerusalim!), în comparaþie cu personajul L. V., iar ceilalþi implicaþi sã aparã aºa cum se pare cã sunt – lacomi,
ciudaþi ºi în goanã acutã dupã bogãþie ne muncitã.

O «tãrãºenie» (repet termenul)  absolut asemãnãtoare, este descrisã foarte bine ºi foarte documentat  în
ziarul «Indiscret», numãrul 350 din 27 iulie, 2012.  Urmãriþi link-ul: http://www.indiscret.ro/articol-ps-irineu-cu-
ochii-pe-averea-unei-adventiste

Personajele istoriei pe care o relatez, nu au nimic în comun cu personajele din acest link, numai m-au
inspirat, deci rog pe cititorii mei sa nu tragã unele concluzii pripite. 

Imediat, colaboratoarea lui ÎPS X.X.  (observaþi, nu vrea sã zic altfel - complice, de exemplu, redau
faptele, ferindu-mã sã acuz pe cineva), avocata XXX,  a trimis un Drept la Replicã. Acesta poate fi citit
la link-ul   http://www.indiscret.ro/articol-drept-la-replica.

Repet, personajele istoriei pe care o relatez, nu au nimic în comun cu personajele din acest link, m-
au inspirat numai, deci rog pe cititorii mei sa nu tragã unele concluzii pripite. Cel puþin, deocamdatã.

Principiul invocat de colaboratoarea Prea Sfinþitului este corect – «cititorii trebuie sã fie corect
informaþi», dar inexactitãþile (ca sã nu le numesc minciuni) ºi chiar insultele debitate de colaboratoare,
sunt, aºa cum am scris în titlu, «Strigãtoare la cer!».  Dar pânã la Cer, te mãnâncã sfinþii! zic românii cu
nãduf. 

În urma ameninþãrilor cu darea în judecatã (pentru relatarea adevãrului, NA) ziarul “Indiscret” cu
ziaristul foarte competent care a fãcut ancheta, s-au dat la “fund” .

Spun asta, deoarece când s-a  aflat ºi citit acest “Drept” revendicat de avocata colaboratoare cu
Înalta Faþã Bisericeascã, s-au  scris câteva rânduri lãmuritoare,  care nu au fost luate în seamã -  nici
mulþumesc nu s-a rãspuns . Pãcat!  Iatã cã  deodatã, s-a uitat de dreptul cititorilor de a afla adevãrul,
invocat cu atâta emfazã de doamna în cauzã.  Ca o parantezã fie spus, când avocata în cauzã a venit în
Canada cu mãtuºa mea, în iunie, 2010 (pe banii ei, mi-a explicat mãtuºa) am fost împreunã sã viziteze
Ottawa, am invitat-o la restaurante ºi m-am purtat bine cu ea.  Pozele pe care le-am fãcut împreunã spun
mult. Când am ajuns la Bucureºti, în luna octombrie a aceluiaºi an, am petrecut mult timp cu mãtuºa
mea, am fost împreunã la evenimente culturale (de exemplu la teatrul Nottara unde am recitat, Mihaela
Dordea ºi poetul George Filip au lansat cãrþi, l-am întâlnit pe marele Dan Puric ºi pe alþi actori renumiþi
-am poze) dar ea ne-a tot pãcãlit cã vine, cã ne invitã la masã dupã eveniment, dar ne-a lãsat flãmânzi.
Toatã  luna cât am stat în România  s-a eschivat ºi nu am vãzut-o la faþã  – de ce oare nu a vrut sã ne
revedem, în prezenþa mãtuºii mele?  Comunicam pe internet, am vorbit la telefon de mai multe ori, dar
când a murit mãtuºa L., nu am mai putut comunica. Cum mãtuºa nu rãspundea la telefon, am întrebat-
o prin email dacã ºtie ce mai face ºi mi-a rãspuns (pãstrez email-ul de pominã) «Vorbim când veniþi în
România» în loc sã-mi spunã cã mãtuºa este moartã (veneam la înmormântare, cum am venit pentru
mãtuºa mea, Marioara Samochiº), ºi urmeazã sã fie înmormântata de urgenþã. De ce oare? Nu cumva
pentru faptul cã  nu era gata «testamentul»? 

Nu am crezut ºi nici acum, când scriu aceste rânduri nu-mi vine sã cred cã un ÎPS  este bine informat
ºi cã «A pus ochii» (expresia ziaristului de la Indiscret) pe averea unei adventiste, jumãtate unguroaicã, aºa
cum era mãtuºa mea. 

Printr-un prieten, distins preot scriitor, i-am solicitat  o întâlnire, sã ne lãmurim. A refuzat sã mã vadã, chiar
dacã ºtia cã nu sunt oricine ºi regretatul sãu omolog,  ÎPS Bartolomeu era bucuros sã mã întâlneascã. Probabil
ÎPS XX se considerã mult deasupra muritorilor de rând, dar atunci cum colaboreazã strâns cu o persoanã din
categoria avocatei în cauzã? 

I-am scris scrisoarea ataºatã  mai jos, fãrã sã primesc un rãspuns. ªi totuºi, tot  nu-mi vine sã cred, repet,
cã un ÎPS ar vrea sã obþinã fãrã drept,  averea mãtuºii mele prin alianþã (aºa cum am mai menþionat) chiar dacã
pe 28 februrie 2013  s-a prezentat la proces (!), la tribunalul Sect. 1, unde nu a scos o vorbã.  Sã fi fost cumva
o…sosie? A stat douã ore în bancã, probabil ca  sã impresioneze judecãtoarea prin prezenta domniei sale. Un
martor ocular mi-a relatat ca ÎPS (sau sosia) nici nu s-a ridicat în picioare când a intrat completul de judecatã,
dar mie nu-mi vine sã cred. Acesta (”completul” , în fond o singurã judecatoare!), în loc sã procedeze cinstit,
conform indicaþiei  Parchetului ºi sã  declare imediat nul «testamentul»  cu atâtea anomalii (repet – «semnat»
cu degetul, fãrã martori, notarul nu a fost sã discute cu mãtuºa ºi a fost «sancþionat» pentru … nu ºtiu ce în
primul rând - prea a «greºit» multe) a tot amanat decizia cinstitã.  Conform raportului procurorului,
«testamentul»  nu a fost înregistrat decât dupã moartea suspectã  a mãtuºei,  iar judecãtoarea a tot tergiversat
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sã ia decizia normalã ce se impunea ºi a schimbat cumva subiectul.  Mare este gradina Domnului! S-a ajuns la
a 4-a înfãþiºare!!!  De ce? Sã fie aceiaºi judecãtoare pe care o condamna colaboratoarea lui ÎPS  în «Dreptul
la replicã», ca incompetentã, cã a eliberat un terorist, sau cam aºa ceva, sau este alta, coruptã,  gata sã facã
orice nedreptate, oricât de ”Strigãtoare la Cer” ar fi?   Subiectul era unul singur – anularea unui testament
dubios, fãcut fãrã respectarea regulilor elementare de procedurã. De ce a schimbat subiectul?   Cititorii vor afla
în curând, promit.

Mai mulþi prieteni, cunoscãtori ai realitãþilor din România, m-au sfãtuit sã nu mã implic, corupþia în tribunale
fiind mai mare decât întotdeauna, iar în  lumea bisericeascã  la fel.  Oare chiar aºa sã fie? Vom vedea.

Alþii,  mi-au spus cã este vorba de o mafie imobiliarã (!), care este atotputernicã ºi îmi pierd timpul dacã scriu
adevãrul despre mãtuºa mea ºi despre  toatã «tãrãºenia». .  Eu încã nu cred, trebuie sã mai existe mulþi oameni
cinstiþi în România ºi scriu, nu neapãrat cu speranþa ca voi ajuta cu ceva cauza (Câinii latrã, ursul merge…),
dar cu bucuria cã am un subiect frumos de scris ºi poate se va  trage un semnal de alarmã pe acolo, pe unde
trebuie.  Sunt convins cã prin aceste rânduri (ºi cele care vor urma) voi ajuta ca urmaºii noºtri sã  înþeleagã mai
bine nefericita  perioadã postcomunistã,pe care o simþim din greu. Iar, vom vedea. 

Un mare semn de întrebare mi-l pune Rezoluþia din 3 octombrie 2012, semnatã de procurorul X.Y., la dosarul
de urmãrire penalã a avocatei asociate cu ÎPS ºi a notarului V. C., cel care a fabricat «testamentul».  Pe
parcursul a 18 (optsprezece!) pagini, sunt înºiruite tot felul de aspecte, ºi sunt invocate multe  legi, capitole ºi
subcapitole (greu de numãrat) «bãtându-se apa în piua», ºi ocolindu-se concluziile  clare ce se impuneau.
Sãracul procuror, ce greu trebuie sã-i fi fost sã se strecoare printre cuvinte, sã spunã mult ºi nimic foarte clar!
Am gãsit pe internet (câtã transparenþã în România, ce contraste!)  cã domnul  X.Y., prin decretul 1xx din 1
ianuarie 2008 a fost numit de preºedintele Traian Bãsescu procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sect.
x, iar aprox. 4 ani mai târziu, a luat prin concurs un alt «job», atribuit de Consiliul Superior al Magistra-
turii (reproduc articolul): 

Art.4 – Promovarea efectivã la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti a domnului X.Y., procuror la
Parchetul de pe Tribunalul Bucureºti (sublinierea mea - sic), începând cu data de 01.06.2012.

Îl felicit pe domnul procuror, pentru urcarea rapidã pe treptele ierarhiei justiþiei Române, probabil este printre
cei mai buni procurori dintre cei mai buni. Îi urãm…la mai mare! Presupun însã ca legile romaneºti sunt prost
concepute, ambigue,  permiþând  tot felul de interpretãri. Chiar  ºi o minte  luminatã, devine prizoniera acestor
legi - astfel cum s-ar explica lipsa logicii în decizii ºi frica de  a  spune direct, fãrã menajamente, lucrurilor pe
nume?  Aºa am simþit ºi îmi cer scuze dacã... greºesc. 

Totuºi, în Rezoluþie,  existã  câteva fraze clare, fãrã posibilitate de interpretãri (dupã logica mea,  sperând ca
ºi a cititorilor DL): 

«…actele dosarului atestã importante vicii de procedurã comise de V.C.  în contextul autentificãrii,motiv
pentru care va fi sesizatã instanþa civilã în vederea anularii  testamentului.» Urmeazã  explicaþiile cu toate
anomaliile produse de notar, care totuºi este... inocent, ºi a fost numai «sancþionat» prieteneºte de confraþii lui,
notarii din România, cunoscuþi pentru meticulozitatea ºi   integritatea lor profesionalã (unii chiar sunt, fãrã
glumã, cunosc un astfel de notar integru).

Apoi, urmeazã fraza ºi mai  clarã: «Pentru acestea, vãzând ºi prevederile art. 245 al. 1 lit. C.p.p. va fi
sesizatã instanþa civilã competentã în vederea desfiinþãrii pentru nulitate absolutã a testamentului autentificat la
nr. 85 la data de 14.01.2011 la BNP V.C.» 

Se pare, fie cã instanþa civilã nu a fost «sesizatã» (nota proastã pentru procuror ºi pentru instituþia pe care
o reprezintã) fie cã instanþa civilã (judecãtoarea de care am vorbit mai sus ºi alþii) nu bagã în seama concluziile
Parchetului, fapt  foarte grav în justiþia de pe lângã... Carpaþi. Care o fi adevãrul? Suspence total, pânã la
urmãtorul numãr al revistei Destine Literare, dacã nu ºi înainte, prin revistele ºi ziarele cu care colaborãm.  

În privinþa avocatei ”în cauzã”, cea care a manipulat toatã afacerea,  procurorul nostru integru dis-
pune scoaterea de sub urmãrire penalã.  Curatã ca lacrima!

Dacã nu ar avea 18 pagini, aceastã Rezoluþie a procurorului X.Y. (dealtfel Rezoluþia la contestarea primei
Rezoluþii din data de 26 iulie, 2011) ar trebui ataºatã la aceste rânduri, sã vadã oricine o capodoperã a
sistemului juridic românesc  ºi sã judece singur. Pe mine mã doare capul când vãd ºi simt atâtea legi ºi
legiºoare, fãrã de legi,  pierdere de timp, interpretãri ciudate, contradicþii, complicaþii inutile, manipulãri etc.  ºi
mã gândesc: Oare cine va judeca judecãtorii ºi procurorii, dacã...? Nu mai zic nimic. Existã un Dumnezeu, ca
sã rãspund la întrebarea pe care am pus-o atât  în titlu cât ºi în continuare. Dar, repet ca un laitmotiv: 

Strigãtor la Cer! Existã justiþie în România? Existã Dumnezeu? 

Va urma...
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P.S. Aºa cum am promis mai sus, iatã smeritul email  pentru ÎPS, rãmas fãrã rãspuns:

——- Forwarded Message ——-
From: rom writers <romwriters@yahoo.com>
To: “secretariat@xxx” <secretariat@xxx> 
Sent: Saturday, June 30, 2012 12:23 PM
Subject: Pentru ÎPS X.Y.- Confidenþial, din Canada

Prea Sfinþia Voastrã,
Mã numesc Alexandru Cetãþeanu ºi vã scriu din Montreal. 
M-am nãscut în Amãrãºtii de lângã Drãgãºani ºi eram apropiat cu sufletul de ÎPS Bartolomeu (nãscut la

Glãvile, dar mama Sa era din Amãrãºti). Când ajungeam pe la Cluj, mã primea cu drag ºi am rãmas cu adâncã
tristeþe în inimã - a plecat prea repede spre Eternitate. Dumnezeu sã-l primeascã în apropierea Sa!

Iertaþi-mi îndrãzneala de a vã scrie aceste rânduri, sper sã-mi apreciaþi sinceritatea ºi dorinþa de a vã ajuta.
Voi încerca sã vã prezint, pe scurt, faptele referitoare la mãtuºa mea prin alianþã – L. V. Cred cã este bine sã
cunoaºteþi ce s-a întâmplat ºi din alt ”unghi” de vedere, pentru a se putea trage o concluzie corectã. Situaþia
delicatã în care v-a adus acea avocatã ciudatã (sã spun numai atât), pe nume XXX este de neconceput. Sunt
convins cã XXX nu v-a informat corect, v-a manipulat ºi existã riscul enorm sã vã strice reputaþia în ochii opiniei
publice. Relaþiile cu diferiþi «sus puºi» cu care se lãuda doamna în cauzã ºi corupþia din România zilelor noastre
s-ar putea sã nu mai funcþioneze. ªtiþi vorba înþeleaptã cu «Ulciorul care….».

Deci, iatã ce pot sã vã spun, ce mã întreb ºi vã întreb, cu inima deschisã, aºa cum mi-o deschideam la ÎPS
Bartolomeu Anania:

1. «Testamentul» pe care vi l-a prezentat XXX este fals ca «diamantele lui Cartier» ºi nu cred, chiar în
România zilelor noastre, cã cineva se poate baza pe el pentru a revendica averea în cauzã, indiferent ce vã
spune avocatul X sau XXX. 

Iatã de ce:
- V. L., cu numai câteva zile înainte de a «pune degetul» pe «testament» a semnat refuzul de internare la

spital (existã documentul), era educatã – deci cum se face cã deodatã, nu a mai putut nici mãcar sã semneze?
- De ce nu s-a scos un certificat medical de la un psihiatru, din care sã rezulte cã se afla în deplinãtatea

facultãþilor mintale? De ce graba sã se facã testament, ºtia cã va muri curând? 
- Cum de nu s-a menþionat de ce a fost nevoie de amprentã, în loc de semnãturã?
- De ce nu s-au adus doi martori, care sã semneze ”testamentul”, aºa cum ar fi fost normal?
- De ce nu s-au respectat regulile de tehnoredactare ale unui Testament? Chiar ºi în România existã reguli

clare.
- Culmea ridicolului – colaboratorul doamnei XXX – notarul V., scrie negru pe alb, cã s-a deplasat la adresa

de pe buletin a doamnei V.L., unde a gãsit-o «netransportabilã, dar lucidã» . Ea NU a locuit acolo, chiar dacã
s-a gãsit un martor mincinos sã spunã minciuni. Oare notarul nu a ºtiut unde s-a deplasat de douã ori – odatã
sã ia declaraþia ºi a doua oarã sã o «semneze»? Repet, mãtuºa mea NU a locuit acolo unde «s-a deplasat»
notarul, ºi nu se putea deplasa în ultimele zile din viaþã. A locuit de aprox. 10 ani ºi murit la altã adresã, în strada
A. V., sect. 2 ºi nu strada P., sect. 1 (vedeþi fotocopia falsului testament ºi a autentificãrii).

- Alt lucru foarte grav – «testamentul» nu a fost înregistrat decât la 4 zile dupã moartea doamnei V. L. (în loc
de 24 de ore dupã autentificare, aºa cum este legal), deci este clar cã a fost fãcut în grabã, dupã deces ºi
evident, fãrã voia rãposatei. 

2. Corespondam pe internet cu LMP, avea telefoanele mele - de ce nu mi-a comunicat cã mãtuºa mea este
bolnavã? De ce nu rãspundea la telefoane? De ce, chiar ºi dupã deces, a þinut ascuns faptul cã a murit?

3. Va spus XXX cã a împrumutat ºi era datoare mãtuºei mele peste 80.000 de Euro? ”Cui bono” - moartea
L.V.?

Ar mai fi anomalii de semnalat, dar mã opresc aici, cu speranþa cã am fost destul de convingãtor ºi explicit. 
Dacã îmi permiteþi, sugestia mea este de a vã detaºa de cei doi prezumtivi infractori (cazul este în cercetare

penalã– sper cã aþi fost informat) ºi a renunþa la pretenþiile asupra averii mãtuºei mele prin alianþã, la care eu
am contribuit substanþial. Nu este prea târziu – aþi fost dezinformat ºi ar fi o «ieºire» rezonabilã din aceastã
situaþie delicatã ºi potenþial compromiþãtoare pentru dumneavoastrã. Eu mi-am fãcut numai o datorie de
conºtiinþã în a vã informa corect. 

Cu supuºenie,
Alexandru Cetãþeanu

Montreal, 30 iunie, 2012
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SCRIITORI
CANADIENI

ÎN PUBLICAŢIILE
LUMII

Alexandru Cetãþeanu,

în Revista Asia Literary Review,

2009, Hong Kong

N.R. Dorim sã inserãm în ediþiile urmãtoare
ale revistei DESTINE LITERARE ºi alte nume de
scriitori din spaþiul canadian, dupã acest indicator
de referinþã:

- titlul revistei sau al cãrþii;
- þara în care apare;
- scanarea (fie ºi parþialã) a materialului pu-

blicat.

Se admit numai texte tipãrite în alte limbi de
culturã decât cea a autorului.

Ele vor beneficia de gãzduirea noastrã, fiind o
mãrturie în timp despre dezvoltarea prestigiului
scriitorilor români pe meridianele lumii.
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O carte minunată, dar cu ceva
nu sunt de acord: cu titlul.

Herman Victorov
nu este un „om oarecare”.

Este un erou, un om deosebit,
cum puţini am întâlnit.

Citiţi cartea (sau citiţi ce am
publicat în Destine Literare) şi

o să vă convingeţi că am
dreptate.

Alex Cetăţeanu

CCăărrţţ ii   ccaarree  aauu  ttrreeccuutt
OOcceeaannuull

Mulţumim fraţilor
albanezi din Romania,

pentru această minunată
revistă, care trece regulat

oceanul, pentru a ne
bucura şi lumina

prin cultură.
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Fiecare autor care semneazã
în revista „Destine Literare”

rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu.
Redacþia respectã ortografia autorului.

Materialele nepublicate
nu se înapoiazã autorilor.

Textele publicate nu se remunereazã.

Pentru a putea primi varianta tipãritã

a revistei „Destine Literare”,

puteþi face un abonament

în valoare de 80 de dolari pe an,

plus taxele de expediere.

Trimiteþi un e-mail pe adresa Asociaþiei

cu toate informaþiile dumneavoastrã:

romwriters@yahoo.com.

La cerere putem imprima orice numãr.

ISSN 1916-0623
134

D Lestine iterare






	1.pdf
	Page 1
	Page 2

	2.pdf
	Page 1
	Page 2

	3.pdf
	Page 1
	Page 2

	4.pdf
	Page 1
	Page 2

	coperta_1.pdf
	Page 1




