Grele şi ciudate vremuri am mai trăit! Pe la începutul anilor '80, comunismul părea mai puternic, mai
periculos şi mai greu de suportat decând oricând. Se ajunsese la „apogeul” teroarei şi mizeriei
morale. Trebuia să scăpăm din România comunistă cu orice preţ. În anul lui Orwell „1984” am reuşit
să păcălim vigilenţa mercenarilor lui „big brother” şi să ajungem în Canada – via Italia, eu şi soţia mea,
medic psihiatru. Preţul libertăţii a fost foarte mare: pentru a ni se permite o excursie în Italia, a trebuit
să lăsăm zălog în România un copil bun, cuminte, frumos şi deştept în vârstă de numai 12 ani. Ce
şoc, ce traumă sufletească a trăit săracul băieţel când a aflat că părinţii lui sunt „trădători de patrie”
cum erau catalogaţi cei care nu se mai întorceau în „raiul comunist”! Rar puteam vorbi la telefon cu
copilul nostru, legătura telefonică întrerupându-se mai întotdeauna după primele fraze de încurajare.
Când vom reuşi să scoatem copilul din puşcăria în aer liber care era pe vremea aceea România? ne
întrebam cu sufletul sfâşiat de tristeţe şi de dor. Aproape doi ani a durat despărţirea – o adevarată
istorie de tristă aducere aminte, iar în apartamentul nostru confiscat atunci, nici până în prezent nu
am putut pune piciorul – dar asta este altă poveste.
În noaptea de Înviere a anului 1985, pe 14 aprilie, după terminarea slujbei, părintele Petre Popescu
ne-a anunţat de pe scările bisericii Buna Vestire, că în acea zi de Sf. Paşte, Canada are musafiri
nedoriţi de românii din exil. Îmi sună şi astăzi în urechi (cu aproximaţia datorată scurgerii anilor)
vorbele părintelui Popescu:
– Oameni buni, a venit în Canada duşmanul poporului român, Nicolae Ceauşescu. A venit să ne
strice liniştea în această zi sfântă. A crezut că dacă vine în ziua de Paşte noi vom fi ocupaţi cu ouăle
roşii şi nu îl vom primi aşa cum merită. Haideţi să mergem cu toţi la Ottawa să demonstrăm şi să îi
arătăm că nu ne poate păcăli, să-l demascam cine este, să-i arătăm că nu ne este frică de comunişti.
Să-i arătăm că ne iubim tara înrobită de lichelele roşii. Haideţi cu toţii la Ottawa!
Ne-am cutremurat la auzul vorbelor părintelui Petre. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem într-o ţară
liberă, unde oricine are dreptul la opinie, poate să fie în dezacord cu orice, aşa cum îi dictează
conştiinţa. Conştiinţa noastră ne spunea că trebuia să mergem neapărat la demonstraţia de protest
împotriva: „celui mai iubit fiu şi a celei mai iubite fiice a boporului”, dar nu periclitam cumva viaţa
copilului rămas zălog în RSR? Cu numai un an înainte, un coleg de la SVIAM (Staţia pentru
Verificarea şi Întreţinerea Aparaturii Medicale), inginerul Handra (parcă Mihai) de la „Radiologie” a
fost trimis la un curs în RFG şi nu s-a mai întors. Ce a urmat este cutremurător: După câteva luni,
băiatul lui rămas în România a fost omorât de o maşină care a ieşit pe trotuar, aşa, ca din întâmplare.
Accident sau crimă planificată? Ştiindu-se nemernicia sistemului represiv comunist, mulţi au
interpretat că tragica moarte a copilului nevinovat nu a fost un accident, ci o crimă pusă la cale pentru
a se trimite un semnal clar amatorilor de Occident: „trădaţi ţara” iată ce se poate întâmpla! Cu toată
teama pentru viaţa copilului nostru drag, am decis a urma îndemnul bravului părinte Popescu şi să
mergem la demonstraţie. Vărul meu – Lulu Mihăilă, a început să mobilizeze oamenii, să organizeze
transportul la Ottawa etc. Împreună cu George Stanciu, arhitectul Michael Anastasiu, Gelu
„Sculptorul”, Nicu Naum şi alţi câţiva români demni au reuşit să mobilizeze în jur de 60 de oameni.
Trist de puţini – ne aşteptam la cel puţin câteva sute. Unii români „aveau rude în România” şi nu
vroiau să le facă greutăţi, alţii aveau musafiri de Paşte, alţii erau comozi şi indiferenţi, alţii aveau alte

motive… cine ştie.
Aşa am văzut pentru prima dată capitala Canadei. Acolo, tot pentru prima dată în viaţa noastră, i-am
întâlnit pe românii demni veniţi tocmai de la Toronto şi Hamilton în frunte cu farmacistul George Bălaşu. Ce
oameni mândri, ce oameni frumoşi ni s-au părut! Atunci, la palatul de înalţi oaspeţi ai Canadei şi la
ambasada RSR am strigat cu toţii cât am putut „Ceauşescu cine eşti – criminal din Scorniceşti”, „Ceauşescu
go home” şi nu mai ştiu ce alte lozinci, total diferite de cele pe care le-am suportat în România toată viaţa
până atunci. În plus, cu părintele Popescu şi cu nea' George (aşa îl numeau şi încă îl numesc toţi cu drag pe
George Bălaşu) în frunte, mergând în cerc, cu lumânări aprinse, am cântat Prohodul, care niciodată nu mi sa părut mai înălţător şi mai impresionant ca în acele momente istorice. Ne-am rugat pentru eliberarea
României de sub dictatura comunistă şi iar am cântat, iar am strigat lozinci… Aşa mi-a revenit speranţa că
totuşi, comunismul, cel mai criminal sistem din istoria omenirii (aşa cum a fost aplicat în Europa de Est) se va
prăbuşi într-o bună zi. O lumânare aprinsă de unul din membrii delegaţiei comuniste la o fereastră (cine o fi
fost acela – încă nu am aflat) ne-a sugerat că cineva dinăuntru era de partea noastră – oare aşa să fi fost?
Oricum, patru ani mai târziu, rugile noastre s-au împlinit – regimul comunist român a căzut de la înălţimea la
care se credea.
Părintele Petre Popescu, nea' Nicu Naum, George Stanciu, Nicolae Pora şi mulţi alţii români – adevăraţi
eroi neînfricaţi, au plecat la ceruri. Nu au făcut niciodată vreun compromis cu dictatorii comunişti (aşa cum a
fost cazul şi al lui Mircea Eliade, Vintilă Horia etc) şi au murit cu dor de ţara pe care au iubit-o cu pasiune.
George Bălaşu, Lulu Mihăilă, Michael Anastasiu, Cornel Kleine, Gelu „Sculptorul” (cel care a devenit
cunoscut în lume prin modul în care a scăpat din România – s-a închis într-o cutie de strung expediată spre
Italia, în care a supravieţuit două săptămâni!) şi alţii (nu îi ştiu pe toţi) încă mai sunt printre noi şi le dorim
sănătate şi viaţa lungă! Alţii, care nu prea participau la acţiunile noastre de demascare şi lupta
anticomunistă, acum se „dau” mari anticomunişti. Spre durerea şi nedumerirea nostră de atunci, trimişii
infiltraţi printre noi au organizat la Montreal o contra-demonstraţie – de „dragoste” pentru „conducătorii
iubiţi”. Ce mârşevie! Unii mai sunt pe aici (alţii s-au întors şi s-au îmbogăţit în România), ba chiar sunt onoraţi
pentru activităţile lor de trimişi infiltraţi cu misiuni sau colaboraţionism cu comuniştii. Nu le spun numele –
sunt cunoscuţi. Poate că au mustrări de conştiinţă – eu am fost şi sunt pentru iertare.
După schimbarea de sistem din România, evident că cei care au ajuns la putere – continuatori ai ideilor
comuniste într-o formă nouă, mascată, nu i-au apreciat şi recunoscut pe adevăraţii români din exil, luptători
anticomunişti, oameni cinstiţi şi demni. Le periclitau interesele mârşave de acaparare din nou a ţării. Fel de
fel de „trimişi” au încercat şi încă încearcă să compromită cu minciuni şi fel de fel de trucuri pe cei care nu şiau plecat fruntea în faţa nimănui. Nu au existat eroi ai exilului românesc în Canada (şi în lume!), aceasta era
ideia care trebuia propagată în România. Realitatea este alta – eroi au existat, mai există şi trebuie să se
ştie. Este şi motivul pentru care ACSR – în al zecelea an de existanţă, a iniţiat concursul „Cinci şi Cinci” – Hai
să ne cunoaştem!

Ce bine-ar fi să fim uniţi
Să nu ne bată-n veci năpasta,
Români să fim – neostoiţi,
Măcar aici, în ţara asta!

De la Carpaţi până-n Canada
E cale lungă peste ape
De ce să ne-nrudim cu sfada,
De ce să nu ne fim aproape?

Să fim puternici şi iubiţi
De toţi ce ne-or ieşi în cale
Să nu mai fim consideraţi
Sărmani pribegi sau haimanale.

Chiar Herodot să-şi ceară scuze
Că ne-a crezut doar dezbinaţi;
Să fim iubiţi de bune muze
Românii toţi să fie fraţi.

Ce bine-ar fi să fim uniţi
Să nu ne bată-n veci năpasta
Ce bine-ar fi să fim uniţi
Măcar aici, în ţara asta!

Înălţimea spiritului universitar din Timişoara mi s-a impus în deplinătatea existenţei sale prin
profesorii G.I.Tohăneanu şi Eugen Todoran. Cu primul, în cadrul unor reuniuni ştiinţifice patronate de
S.S.F. şi desfăşurate la Iaşi, Sinaia, Piatra Neamţ, Bucureşti, Craiova. Am cunoscut atunci ţinuta
savantului filolog care făcuse o pasiune devoratoare pentru lexicul eminescian. Comenta cu
dezinvoltura cunoscătorului de sensuri şi nuanţe ale cuvintelor româneşti, cu etimologii latine
consacrate. Şi nu numai.
Cu cel de al doilea, Profesorul Eugen Todoran, relaţiile au fost mai speciale de-a lungul a patru ani,
pe când am pregătit o lucrare de doctorat.
După câteva firave opinii despre docta sa carte Eminescu, mi-a oficiat elegante dialoguri despre
Maiorescu. Ulterior, despre cele două… mituri Blaga – dramaturgia şi poezia.
Al treilea reper ştiinţific, pe linia filologiei temeinice şi a literaturii, văzută din balconul criticii şi istoriei
literare, îl constituie scrisul universitarului Cornel Ungureanu. Tête à tête ne-am văzut întâmplător la
câteva acţiuni ale U.S.R. – fie la Bucureşti, fie la Craiova. Mult mai apropiate (şi de folos) mi-au fost
cărţile sale privind proza, ca şi desele referinţe semnate în revista „Orizont”, publicaţie care mi-a
găzduit(cândva) şi mie câteva poeme.
Acum, în 2010, am reuşit să desăvârşesc a doua lectură completă a documentatei cărţi Istoria
secretă a literaturii române, apărută la sfârşitul anului 2007, la editura „Aula” din Braşov, în 512
pagini.
De la-nceput, două obiecţii – aparent minore, neînsemnate, ca orice găselniţă, dar foarte
importante pentru comentarea normală a unei cărţi de ţinută ştiinţifică indubitabilă. Prima: formatul
cărţii, total inadecvat, primeşte o imprimare de literă minoră care face lectura enervantă, obositoare;
un bizar şi de neînţeles contrast între un caracter aldin (bold) şi un corp nouă.
A doua obiecţie se referă la acel pârdalnic de cuvânt secret. Pe copertă, pe pagina de gardă, pe
colontitlurile de pe paginile de stânga (fie şi când nu trebuie!) cuvântul este scris fără ghilimele.
În chapoul de pe coperta a IV-a, cuvântul apare cu ghilimele. Cum să înţelegem de acum cuvântul,
cu sau fără ghilimele?
Dacă formatul cărţii, hârtia, caracterul de literă sunt, în principiu, atribute ale editurii (aliata
tipografiei?!) – convenite însă şi cu autorul, înnobilarea sau degradarea pârdalnicului de cuvânt cu
ghilimele sau fără rămâne apanajul exclusiv al autorului. El ştie cel mai bine ce propun… ghilimelele!
Inconstanţa scrierii cuvântului poate avea o explicaţie… de tip comercial, în primă instanţă. Cu atât
mai mult, cu cât după Evenimentele din 1989, instituţii nevăzute ale statului, începând cu poliţia
politică, securitatea şi terminând cu informatorii, de ce nu?, acoperiţi sau nu (spionaj autorizat!), au
fost… desecretizate, sau parţial aşa. În România, se-ncearcă a se înţelege că bunele relaţii dintre
oameni, indiferent ce rang ocupă în societate, trebuie (re)întemeiate pe transparenţă, încredere
reciprocă, înlăturându-se suspiciunile, secretele, în ultimă instanţă. Spiritul democraţiei ne cere aşa
ceva!
Abia de aici încolo, putem formula câteva judecăţi de valoare despre cartea Profesorului Cornel
Ungureanu. Pentru el, cuvântul secret, înţeles în polifonia lui de sensuri, se poate explica sau motiva

şi în cazul scriitorilor consacraţi, despre operele cărora s-au publicat exegeze, s-au realizat studii
comparatiste, s-au desemnat ierarhii, s-au stabilit perspective, încadrări europene şi universale. Ei bine,
zice Cornel Ungureanu, în subsidiar, ceva secret încă mai au şi ei. Aşa apare cronologia, etajarea istorică,
iar embrionul secret jubilează, începând de la Şcoala Ardeleană, de la Ioan Inochentie Micu Clain, la Andrei
Şaguna, De la 1848, la 1918 (Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A. C. Popovici, Lucian Blaga, Emil Cioran), De la
1918, la 1989 (Vasile Voiculescu, N. Steinhardt, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Ioan Petru Culianu, Vasile
Lovinescu, Belu Silber, Jeni Acterian, Mozes Gaster, M.R. Paraschivescu, Geo Dumitrescu, Marin Preda,
Ion Caraion, N. Labiş).
Partea a doua a cărţii trece în contul secretului: Arta paricidului la români (Sadoveanu, Mateiu Caragiale,
Camil Petrescu, G. Călinescu, Zaharia Stancu, Eugen Barbu) dar şi Avangarda. O propunere de
globalizare. (Bacovia: ofertele subteranei, Tristan Tzara – o statuie pentru un oraş al petrolului, Ion Vinea –
iubirile paralele, Un reporter model: Geo Bogza, Gellu Naum, Virgil Teodorescu şi alte frăţii siameze),
Provinciile literaturii (Ardealul, Basarabia, Bucovina, Banatul).
Un intermezzo, demn de luat în seamă, fiindcă apare pentru prima dată într-o istorie literară de ţinută, se
intitulează reverberator: Vârstele erotice. Şi cele pornografice (Emil Brumaru, Luca Piţu, Dan– Silviu
Boerescu, ieromonahul Savatie).
Am trecut intenţionat în revistă titlurile de capitole, cu indicatorii conţinuţi, fără a transcrie nenumăratele
nuanţe pe care le dezvoltă în continuare.
Iau cinci indicatori propuşi de istoricul literar pentru a demonstra (celor interesaţi) cum a procedat Cornel
Ungureanu „decojind ceapa”, ca să ajungă la… secretele scriitorilor.
Întâi, Bacovia: ofertele subteranei. Un asemenea titlu, oximoronic parţial, mi-a provocat de îndată
informaţia avută. Prin barbarul „subterană”, am coborât până în lumea hrubelor romane, apoi a inchiziţiei,
urcând către secolul al XIX-lea, la tavernele din literatura misterelor, a literaturii decadenţilor. În paralel, în
cea de a doua jumătate a aceluiaşi secol, se afirmă freudismul, naturalismul ş.c.l. Avântului romantic de
„ieri”, sub semnul realismului, îi iau loc căderile spre bolgiile sociale ori spre cele păstrate în fiinţa umană.
Aşa se explică titlul cărţii lui Ion Caraion despre G. Bacovia – Sfârşitul continuu. Aş spune că starea de
interior a lui G. Bacovia vine dintr-o presiune supradimensionată a unui exterior, sieşi contemporan. Bacovia
îşi verifică (deci, reflexiv!) perceperea realităţii, în egală măsură şi visul, nu la concurenţă, nu la analogii. La
1890, Bacăul prezenta următoarea componentă a populaţiei: 6122 evrei, 5110 români. Precizarea făcută de
Constantin Călin, în Dosarul Bacovia. Eseuri despre om şi epocă (Ed. Agora, Bacău, 1999) şi preluată de
Cornel Ungureanu, îl determină pe acesta din urmă să gloseze: „vecinătăţile, caracterul eteroclit al oraşului
au stimulat ruptura, despărţirea de orizontul tradiţional (…). Or, acest tip de desprindere îl apropie pe
scriitorul român de Trakl, de expresionişti, îl face unul dintre modernizanţii lirismului nostru. Comparaţiile cu
Kafka, cu Blecher, cu Fundoianu (…) sunt legate de tipul de ruptură (s. aut.) (şi, în consecinţă, de
insularitate) pe care îl realizează poezia bacoviană. Iar „insularitatea” poate anunţa avangarda schiţată de
Tzara, Vinea, Fundoianu ş.a. Poate să decidă momentul inaugural al avangardei româneşti (…). În 1905,
Bacovia se stabiliza în structurile lui definitive”.
Indicatorii, din cadrul capitolului dedicat lui Bacovia, sunt etajaţi în următoarea ordine: Luminile oraşului (à
la Faulkner), Început de secol moldav, Dedicaţii, 2006.
Continuându-şi realizarea proiectului său, privind Geopolitica şi Geografia literară, partea I a Istoriei
secrete… (ademenire cantemirească) se intitulează Despre aşezarea hotarelor. Este o bună ocazie pentru
Cornel Ungureanu să reîntemeieze principii iluministe oscilante – de autonomie teritorială şi de globalizare.
Aş spune că filosofia a întemeiat autonomia teritorială a ideilor, pe aproape şi literatura, cu propensiune spre
o parte sau alta a cuvintelor, în funcţie de viziune, proteică sau nu. Istoricul literar român încheie apodictic:
„Nicio deteritorializare „literară” nu funcţionează mai puternic decât în spaţiul bacovian. Tot ce se vede
aparţine unei alte lumi (subl. aut.).Unei nefericite globalizări. Bacovia nu face decât să descrie mereu
spaţiile de pasaj – cavoul, mormântul, cimitirul. Ceea ce se vede – ceea ce vede el – nu e decât o imagine a
locului în care fiinţa a murit”.
Într-o traducere liberă, de tip speculativ, termenul deteritorializare s-ar traduce prin absenţa conştientă a
inspiraţiei din matricea originară a scriitorului ori din spaţiile învecinate acesteia. Adică, ieşirea din

contigentul spaţial, cu determinări istorice finite, asumate ipso-facto, şi care, pe calea poemului pot fi, dacă
nu anulate, oricum trimise la periferia interesului literar. Pentru aceasta, musai să existe o conştiinţă înaltă a
creatorului care să transforme particularul în general. Şi de aici, mai departe. Unde anume? În abstract, de
unde se văd vârfurile golaşe ale avangardei, crestele răzleţe ale cuvintelor venite în cădere liberă spre
registrele poemelor incitante. Numai aşa ele vor întreţine un alt fel de comunicare, pe cât posibil,
provocatoare, desolemnizată. Aşa că, după ce Bacovia… anunţa avangarda (volumul Plumb se tipărea
totuşi în 1916, iar primele sale poeme apăruseră înainte de 1900, sub oblăduirea modernă a lui
Macedonski), a fost rândul lui Tristan Tzara (1896-1963) să confirme (zgomotos) avangarda.
Locul unde s-a născut Tzara – „Moineşti, este un oraş al petrolului (…), petrolul este unul din argumentele
de – teritorializării”, constată Cornel Ungureanu. Deducem că petrolul se extrage şi de la Moineşti, dar, prin
multiplele sale întrebuinţări în întreaga lume, trece peste limitele locului intrând în circuitul… globalizării, al
deteritorializării. Judecata, ajunsă în acest punct, poate explica de ce unele poeme ale unui localnic n-ar
urma aceeaşi cale. Ce l-ar împiedica dacă vreun semen al lui, ajuns la putere, i-ar zice stop! Petrolul e al
nostru, poetul e al nostru, deci, creaţia lui să rămână a noastră! Un asemenea patriotism local, exagerat de
periculos (din păcate, în România, au existat nu unul, ci mai multe!) a fost înfrânt prin plecarea localnicului în
ţări străine – Elveţia, Franţa. De aceea, Cornel Ungureanu este îndreptăţit să afirme: „Primele poeme ale lui
Tristan Tzara, publicat în revistele celui de al doilea deceniu al veacului trecut, sunt ale non-locurilor, ale
golirii spaţiilor şi ale timpului în sine”.
Sublinierile mele ridică din contextul opţiunilor dadaiste elemente de ordin filosofic – doar categoriile de
spaţiu şi de timp sunt aparţinătoare acestui domeniu al ideilor.
Spirit contradictoriu, Tristan Tzara „la 16 ani are proiecte poetice, la 20 este la Zürich, unde face parte
dintre liderii insurecţiei DADA. Rămâne unul dintre şefii avangardelor europene /mondiale, într-o istorie în
care alianţele sale literare vor intra în legendă, ca şi manifestele literare sau atitudinile politice pe care le
produce”. Apoi, timişoreanul face trimitere la primirea fastuoasă a lui Tzara în 1946 de către oficialităţile ţării,
despre care au comentat cu lux de amănunte ziare ca „Scânteia”, „România liberă”.
Prieten apropiat, mai ales în ţară, al lui Tzara, Ion Vinea (1895 – 1964) îi susţine şi-i răspândeşte gândurile,
teoriile şi poemele de „artă nouă”. Aşa procedează şi prin publicaţia „Contimporanul”, când impune ca un
exersat spadasin sau floretist, proza lui Urmuz (grefierul Demetru Dem. Demetrescu – Buzău).Mai încolo şi
Tudor Arghezi va lupta pentru aceeaşi cauză. Ion Vinea, poet modern în toată puterea cuvântului, a lăsat în
postumitate şi două romane bune – „Lunatecii” şi „Venin de mai”,.
Spre sfârşitul deceniului 40, ca şi după aceea „ilustrul jurnalist, teribilul polemist, vedeta avangardei” şi-a
înclinat scrisul devenind pro-hitlerist, pro antonescian, căzând în dizgraţia celor de sus, iar „colegii” mondiali
nu i-au „întins o mână de ajutor” (apud C.U.)
Şi acum, vorba lui Cernâşevski, ce-i de făcut?
Simplu – uitarea!
Al patrulea care a sprijinit convingător avangarda a fost Geo Bogza. El a evoluat de la revoltă (răzmeriţă),
până la docilitate (sub comunişti). El, întemeietorul reportajului literar în România, cu „şcoala vieţii
adevărate”, făcută prin studiu de caz (uri) la faţa locului, în ţară şi străinătate. Pentru Bogza, descoperirile lui
S. Freud, ale colaboratorilor şi discipolilor săi, ale lui C.G. Jung i-au influenţat cumva creaţiile durabile,
atâtea câte a lăsat. Este meritul Profesorului Cornel Ungureanu de a trata laparascopic parte din opera lui
Bogza, ca şi parte din biografia scriitorului, pornind de la convorbirile avute de acesta, spre sfârşitul vieţii, cu
Diana Turconi.
Al cincilea indicator de structură – model, de angajament peremptoriu al istoricului literar Cornel
Ungureanu în demersurile sale docte, şi speculativ nobiliare, îl vizează pe eruditul Mozes Gaster şi agonia
enciclopedismului.
Într-un comentariu pe rezonanţă magnetică, Profesorul Cornel Ungureanu îşi ipotechează foiletonul critic
printr-o denominare jurnalieră. În cazul de faţă, pe întinderea a trei pagini şi jumătate dezvoltă subiectele:
Dincoace şi dincolo de Eminescu, Întoarcerea acasă, Cercurile răului.
Din primul, aflăm că Eminescu era interesat deopotrivă şi de manuscrise vechi româneşti, pe care şi le
procura înadins, dar că „singur citea cu anevoie slova veche”. Savantul Gaster, venindu-i nu odată întru

ajutor. Drept mulţumire, poetul i-a dăruit unul dintre acestea. Care, când, cum se intitula, ce s-a-ntâmplat cu
el, nu ştim. Ăsta da secret al literaturii române!
Aflăm din foiletonul în cauză, ca şi din următorul, că Mozes Gaster a fost unul dintre principalii artizani care
au stabilit strategia fondării primei aşezări agricole din Palestina (într-o reuniune de la Galaţi).
Revenind în ţară, din exilul londonez, Moses Gaster (1856-1939), invitat de Octavian Goga (în 1921), a
conferenţiat în multe oraşe din Transilvania, fiind primit cu omagii şi onoruri aparte. Mergând şi la Cernăuţi
(aşa cum reiese din monografia Elisabetei Mănescu (1940) – Dr. M. Gaster. Viaţa şi opera sa, pe care a
consultat-o şi Cornel Ungureanu), lui Gaster i s-a făcut „o strălucită primire. În gară, a fost primit de: I. Nistor,
rectorul universităţii, şi de profesorii universitari Marmeliuc şi Procopovici. Instituţiile publice au arborat
drapele”.
După dispariţia poliglotului şi enciclopedistului, Nicolae Iorga, care îl avusese ca oaspete la Vălenii de
Munte, scria în revista „Neamul românesc”, din 11 martie 1939: „Cu dr. Gaster, mort în primăvara aceasta,
când ajunsese la mijlocul celui de-al 83-lea an de viaţă, se stinge unul dintre cei mai învăţaţi oameni ai
veacului nostru… Specia aceasta de enciclopedişti-istorici se va stinge, cu timpul… (…) Ne pare bine că a
venit acela… care se înfăţişează ca un înţelept bătrân, care poate deosebi contigente de relativităţi”.
Nu cumva Nicolae Iorga atribuia înaltele calităţi savantului Moses Gaster, luându-se şi pe sine în calcul?
Ceasornicul „îndreptărilor” istoriei începuse să bată strâmb, premonitoriu şi pentru el!
Deci, care ar fi secretul literaturii comentată de mine prin conspecte critice? Termenul ar trebui să fie ori nu
cu ghilimele?!
Ca să nu formulăm un răspuns categoric – da sau nu, apelez la precizarea autorului de pe coperta a IV-a:
„Istoria „secretă” a literaturii române încearcă să recupereze opere uitate (1), abandonate din întâmplare (2)
sau din graba cercetătorilor improvizaţi (3), din absenţa mesajului epidermic (4)… (subl. n – M.B.)”.Opresc
citatul, deoarece, în continuare, istoricul literar devine polemic, văzând prisma degradantă sau rău
construită de unii şi de alţii înaintea sa despre o seamă de valori culturale româneşti, înainte şi după 1918.
Faptul că timişoreanul readuce în atenţie, cu o anume îndârjire, aş zice, fenomenele politicii, transformă
cartea într-o lecţie deschisă de istorie a culturii.
Orizontul pluridisciplinar al Profesorului Cornel Ungureanu s-a format într-o Timişoară în care a crescut şi
a înflorit multilingvismul. Orizont care se revarsă benefic în toate textele acestei… Istorii.
Informaţia lui, extrem de întinsă, vizează toate etniile conlocuitoare – de ieri şi de azi – ale oraşului de pe
Bega. Spiritul comparatist al cărturarului de catedră invocă nume de sârbi, maghiari, germani, evrei, sloveni,
ucrainieni, ruşi, polonezi, care, alături de români ori în afara acestora, au avut în permanenţă deschideri
europene. Intenţionat, autorul porneşte de la prezentul european, prin care geopolitica de ieri (citeşte până
la înfrângerea Germaniei hitleriste, în cel de Al Doilea Război Mondial) impunea supremaţie şi recunoaştere
teritorială. Ea trebuie să mai fie explicată – dacă mai este cazul – în cadrul Uniunii Europene, a celor 27 de
state componente, ca să fie abandonată, înlăturându-se ideea de supremaţie, de inechitate între state,
indiferent de mărimea teritorială şi de numărul de locuitori existenţi.
Pentru a arăta că literatura verosimilă, durabilă, în mod special, în cadrul culturii cu marcă de specific
naţional sau universal, a circulat fără hotare şi fără politici diriguitoare, Cornel Ungureanu îşi pregăteşte
avântul în comentarii prin două explicaţii: Scrierea şi rescrierea istoriilor(1), Geopolitica şi geografia literară
în Europa Centrală (şi de Este)(2). Desprindem din acest doi diferenţierile dintre geopolitică şi geografie
politică!
Invocându-se o bogată bibliografie în domeniu, străină şi românească, autorul îşi însuşeşte o subliniere a
lui Yvers Lacoste din Dictionnaire de geopolitique (1993). Zicea francezul: „rolul ideilor – chiar şi false – este
capital în geopolitică, întrucât ele sunt cele care explică proiectele şi care, asemenea cauzelor materiale,
determină alegerea strategiilor” Şi continuă, conclusiv, universitarul român: „Rolul ideilor – „chiar şi false”–
iată o cale deschisă recuperărilor” (subl.n – M.B.).
Abia acum se-nnoadă explicativ întreg demersul ştiinţific al istoricului literar din solida sa carte, precum şi
fragmentarea ei pe… părţi, supratitluri, capitole şi subcapitole, indicatori tematici, anexă, addenda ş.a. O
risipire mai generoasă nici că se putea!
Cartea se doreşte a fi o altă variantă de istorie literară, ori o alternativă la cele cunoscute. De aceea, Cornel

Ungureanu este polemic cu măsură, fiind sobru şi la obiect, mai de fiecare dată. De acum, Cornel
Ungureanu se arată doritor de a fi un model de cercetător academic!
Ca şi în alte lucrări ale sale, istoria cunoaşte vizibile deschideri spre valorile europene, cum nu procedează
mulţi colegi de breaslă, din alte centre universitare ale ţării. Informaţia oferită te copleşeşte, intrând în
consonanţă atât pe orizontală (tematic, ideatic), dar şi pe verticală (urmărind dinamica apariţiei şi devenirii
unui motiv, a unui principiu sau chiar a unor stări de fapte). De fiecare dată, Cornel Ungureanu, cel plecat din
prezent, după modelul unui c.v. modern, coboară în timp şi produce analogii, comentarii pertinente, îşi
exprimă deschis atitudinea (exemplu grăitor – cum a fost şi cum este receptată Şcoala Ardeleană în
învăţământul preuniversitar înainte şi după 1989!)
Activând disputele după 1990, mai aprinse, după căderea zidului Berlinului, se reiterează (în 2007! – anul
intrării României în Uniunea Europeană) apropierile şi diferenţierile dintre Europa Centrală şi Europa de Est.
Prilejul impune obligaţia de a reconsidera altfel chiar literatura consacrată românilor. Capitolul de excepţie,
în această privinţă, se intitulează Provinciile literaturii (Ardealul, Basarabia, Bucovina, Banatul). Nicio altă
istorie literară românească n-a înglobat într-un totum spiritual valorile produse în aceste spaţii româneşti. De
acum, putem nota că există o serie de studii, monografii, exegeze despre mulţi dintre scriitorii acestor zone.
Permanenta lor legătură cu cei de la… Centru este suficient de bine articulată şi cu argumente peremptorii.
Aş zice, fără a uzurpa orgolii şi piedestaluri (de la Centru!) că numai timişoreanul Cornel Ungureanu,
universitar titrat, a înţeles ce-nseamnă o revoluţie şi în literatură, care apropie apele regionalizării de vadul
globalizării, fără să-şi strice profilul matricial.
Cine se va aştepta să găsească în Istoria secretă a literaturii române parcelate date biografice şi tăieturi
de comentarii pentru opere, sau pentru anume opere, va fi decepţionat, deoarece textele propuse de Cornel
Ungureanu au altă intenţionalitate şi, normal, o altă scriitură.
Adesea, se operează, pe spaţii mici cu formula de exprimare a eseului. Alteori, citatele, de ordinul zecilor,
sprijină o formulare anterioară. Alteori, negarea unei informaţii se face şi prin aducerea altor texte critice de
dată mai veche sau recentă.
Peste tot, profesorul tronează academic (nu didactic), chiar şi atunci când se scrie despre nume mai puţin
circulante după dispariţia posesorilor acestora (Vezi textele rezervate lui A.C.Popovici, Pavel Pavel, MarcMihail Avramescu, Belu Silber, Jeni Acterian, Fülop – Miller, Lucian Costin.
Există un departament rezervat… consacraţilor, nelipsiţilor din toate istoriile clasice venite în
contemporaneitatea de după 1990 (Marian Popa, Al. Ştefănescu, Ion Rotaru, Nicolae Manolescu ş.a.) Aşa
au fost recuperate, odată cu autorii lor, opere ale diasporei. La Cornel Ungureanu, deocamdată, Mircea
Eliade, Emil Cioran. Ceilalţi… mari – Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Ştefan Baciu, C.V. Gheorghiu ş.a. – în
volume ulterioare, redactate fie de Cornel Ungureanu, fie de altcineva interesat „de problemă”. Convingerea
timişoreanului este că volumul actual poate fi evaluat şi separat, dar şi continuat de… alţii. De ce? Fiindcă
„Internet-ul, cu fişierile lui infinite, LiteraturNet-ul în expansiune nu aparţin „istoriei secrete” a literaturii, ci
unei alte culturi actuale – celei mai vizualizate cu putinţă”.
După un obicei francez în alcătuirea istoriilor literare, s-a îndrituit şi la români gâdul de a rezerva un număr
de pagini (mai multe sau mai puţine) unui scriitor şi operelor sale după valoarea intrinsecă a acestora sau, în
unele cazuri, după afinităţi sau animozităţi cu acesta. Alteori, nici atât.
Totuşi, ca… noutăţi, desigur nu în premieră absolută!, sunt textele critice despre Belu Silber – un martor
mincinos, Jeni Acterian – sinucidere în efigie.
Laud fără măsură comentariile vizând patrulaterul M.R.Paraschivescu – Ion Caraion – Geo Dumitrescu –
Marin Preda.
Văzuţi separat, în devenirea lor – biografică, dar şi scriitoricească, ei prezintă luări aminte faţă de
istoricitatea care îi înconjura, înclinând balanţa spre integrare (totală, parţială) sau de îndepărtare (lentă,
totală). Oscilaţia o ilustrează biografia lui Ion Caraion, poet de reală valoare modernă, dar informator odios
al securităţii. Echilibrul/dezechilibrul, prin operă, îl oferă Marin Preda – prin câteva proze, în frunte cu Ana
Roşculeţ şi Desfăşurarea, socotite de Cornel Ungureanu cărţi de ofensivă, a încercat „ocuparea unor
teritorii noi”. Acestea ca şi romanele Risipitorii, Delirul, Cel mai iubit dintre pământeni „sunt, fiecare, cărţile
unor proiecte. Ale cuceririi Utopiei, ale încrederii în cei care îl instruiesc cu privire la geografiile Noii Lumi”.
Lui Marin Preda i s-au dedicat 19 pagini. Lui Caraion 6 pagini, lui Nicolae Labiş, 3 ½ pagini.

Patrulaterul scriitorilor beneficiază de două pagini jumătate de Note – M.R.P., M. Preda – câte una, Ion
Caraion – 2 (ambele scoţând în faţă „cât de negru a fost Ion cel Negru”!) şi una, pentru Nicolae Labiş.
Trimiterea fiind la cartea Stelei Covaci şi Cezar Ivănescu – Timpul asasinilor. Documente şi mărturii despre
viaţa, moartea şi trasfigurarea lui Labiş (din 1997).
Pentru a opri cumva marginaliile critice la o carte extrem de provocatoare, în acelaşi timp, extrem de
informată, cu unele formulări exacte, aproape aforistice, cu o stilistică reieşită dintr-o sintaxă supravegheată
îndeaproape, apelez la încheierea autorului. Cornel Ungureanu, cu o îndoială carteziană, îi zice Istoria
secretă a literaturii, deocamdată.
Mă bucură absenţa ghilimelelor la cuvântul secretă, deşi abia acum ele trebuiau puse, deoarece istoricul
literar n-a dezvăluit mai nimic secret. El a adus doar respiraţii critice, unele vizibile revelaţii, sau a recuperat
pe altele, punându-le într-o paradigmă favorabilă, iniţial enunţată. Mai încolo, cuvântul secret/ă este pus în
paranteză, desigur, pe lângă substantivul Istorie („O mare parte a volumelor ce vor veni – a viitoarelor
volume ale Istoriei (secrete) a literaturii române – va fi alcătuită din dosarele serviciilor secrete”).
Deja cred că distinsul universitar român vrea să deschidă un capitol de sociologie a literaturii şi nu să
continue interpretarea literaturii propriu-zise. Ş aici avem modele în culturile Franţei, Germaniei, Italiei. De
ce nu şi în România, dacă în cadrul seriei de Geografii literare, începute în 1999, Cornel Ungureanu lua în
dezbatere prima mare bornă a cazului, nominalizând Istoria literară a lui G. Călinescu din 1941!
În concluzie, conştientizând că despre mulţi şi însemnaţi contemporani (bănuiesc ai autorului!) s-a scris
îndestul (oare?!), Cornel Ungureanu stăruie în precizări: „ Am încercat descoperirea unor paranteze,
convins că anii ce vin vor instaura altele. De aceea, această carte va putea să aibă volumul doi, trei, patru
(sic!), rămânând intactă chiar aşa: fără precizarea că ar putea fi doar volumul întâi dintr-o lungă cercetare
viitoare, realizată de alţii” (subl. aut.)
Un P.S. formulat în cunoştinţă de cauză, apud Cornel Ungureanu: „Cărţile uitate pot fi recitite în numele
altor oferte – al şirului de Imagini propuse cititorului de azi. Căci după ce am părăsit Galaxia Gutemberg şi
am intrat în Galaxia Imaginilor, istoria literaturii va dezvolta, în progresie geometrică teritoriile ei „secrete”, în
care doar iniţiaţii pot avea acces”.
Desprindem din text următoarele: că fiecare etapă / perioadă / epocă îşi adjudecă diferit valorile culturii
(când nu sunt instaurate regimuri politice totalitare, exclusiviste); că televizorul şi internetul pot îmbogăţi
nesperat documentele existente. Dar, pentru Dumnezeu! – chiar în progresie geometrică? Dacă ar fi aşa,
tendinţa spre infinit va trona periculos apariţiile literare, iar comentarea acestora, indiferent de cadenţă, ar fi
imposibilă.
De acord că iniţiaţii vor fi numai aceia care ştiu să umble la calculator, pentru care manipularea, Domnule
Profesor, va fi o joacă de trei parale!
În fine, geopolitica nu poate fi înţeleasă, aplicată nici atât literaturii de durată, deoarece îşi distruge
specificul stabilizat de milenii – de la Homer la… până unde dorim, în literaturile lumii.
Graniţele mişcătoare pot viza socialul, geograficul, politicul – dar nu corporalul (Doamne, fereşte?) şi cu
atât mai mult, esteticul! El nu trebuie căutat cu lumânarea lui Diogene în toate formele de manifestare ale
biograficului (memorii, jurnale, corespondenţă, autobiografii ş.c.l. – extrem de bine prezentate şi analizate,
aproape chirurgical, de către acad. Eugen Simion, în 2008), în care se pot depista trimiteri spre literatură.
Doar atât. Esteticul, categoriile acestuia sunt derivate nu numai ale Frumosului. Ştim cu toţii.
Nu acced la comentarii… politice, cu atât mai grav, ar fi să le ataşez esteticului. Punct şi de la capăt.
Teoria literaturii afirmate în imperiile lumii, de la cel roman, până la cel austro-ungar, ar fi un subiect la care
se cuvine să medităm îndelung. Dar globalizarea nu ţine tot de imperiu?
Calm şi raţiune, ca să preiau un apel al şefului de stat Cehoslovac când i-a fost invadată ţara în 1968!
Dar limba de comunicare (internaţională!) care va fi? Răspuns deschis – cea a calculatorului. Doar pentru
iniţiaţi. Biblioteca virtuală va fi doar a acestora.
Ceilalţi… !

În perioada 23 – 25 septembrie 2010 are loc
Congresul Generaţiei Spaţiului (SGC 2010), organizat
de Consiliul Consultativ al Generaţiei Spaţiului la Praga,
Republica Cehă.
Administratorul NASA Charles Frank Bolden Jr.,
participant la acest Congres, va avea posibilitatea să
asculte participanţii referitor la problemele lor de
perspectivă privind spaţiul, probleme defalcate pe cinci
teme pertinente.
Temele Congresului sunt următoarele:
1. Industrie: Rolul Nou şi Amplificat al Industriei în
Domeniul Spaţial;
2. Agenţie: Aplicaţii Terestre ale Tehnologiei Spaţiale:
Provocări Practice ale Cooperării Internaţionale în
Domeniul Sistemelor Spaţiale;
3. Climat: Provocări ale Utilizării Datelor Obţinute prin Teleobservare;
4. Explorare: Explorarea Spaţiului de către Omenire: Implicaţii Tehnice, Societale, Juridice şi
Politice;
5. Promovare: Dezvoltarea Oportunităţilor Educaţionale
în Domeniul Spaţiului şi al Tehnologiei şi Oportunităţi de
Carieră pentru Noua Generaţie.
Congresul Generaţiei Spaţiului (SGC) este conferinţa
anuală a SGAC (Consiliul Consultativ al Generaţiei Spaţiului
de pe lângă Programul ONU pentru Aplicaţii Spaţiale –
organizaţie non-guvernamentală) care reuneşte tineri cu
entuziasm din întreaga lume pentru a discuta probleme
importante din domeniul spaţial.
Anul acesta, Congresul se ţine la Universitatea Charles,
Departamentul de Matematică şi Fizică din Praga, Republica
Cehă.
Participarea la SGC se limitează la aproximativ 100 de
tineri profesionişti din domeniul spaţiului, elevi şi studenţi.
Aceştia reprezintă organizaţii precum: NASA, ESA, KAIST,

Universitatea Stanford, Institutul Internaţional de Drept Aerian şi Spaţial al Universităţii Leiden ş.a.
Scopul participării tinerilor la SGC 2010 este acela de a oferi participanţilor părerile lor cu privire la
domeniul spaţiului în cadrul generaţiei lor, şi, prin discursurile acestora, să interacţioneze cu profesioniştii de
rang internaţional.
Concluziile şi recomandările tinerilor profesionişti, elaborate şi partajate, vor fi analizate pe parcursul
anului viitor în cadrul Naţiunilor Unite, la conferinţe.
În ziua de 25 septembrie 2010 se vor desfăşura dezbateri în cadrul unor grupuri de lucru pentru încheierea
discuţiilor. La dezbateri vor participa reprezentanţi de frunte ale agenţiilor spaţiale, ale instituţiilor şi
organizaţiilor internaţionale în scopul de a stabili un dialog direct, cu întrebări şi răspunsuri.
În acest sens va fi organizată o masă rotundă al cărei moderator va fi Dr. Dumitru – Dorin Prunariu
(Preşedinte UN COPUOS) care va încerca să concluzioneze şi să formuleze recomandări.
Şeful NASA va susţine discursul de închidere a SGC 2010.
Administratorului NASA, Charles F. Bolden Jr. se vor alătura Dr. Dumitru – Dorin Prunariu (singurul
astronaut român şi Preşedinte al Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extraatmosferic
(UN COPUOS) şi Dr. Berndt Feurbacher, Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Astronautică.
Alte informaţii la: http://www.spacegeneration.org

Toată lumea este supusă unei reţele de gânduri şi emoţii, ale unuia sau mai multor
sisteme de idei, presupuneri, credinţe şi idealuri. Aceste sisteme au fost mai mult sau
mai puţin cristalizate în doctrine, operând la niveluri diferite ale vieţii şi în nenumărate
scopuri. În ceea ce priveşte chestiunile majore ale vieţii – cele mai vitale şi
hotărâtoare judecăţi şi decizii – ne punem întrebarea: este mai bine să studiem
conştient şi să dezvoltăm o doctrină pentru a o testa în practică, decât să lăsam totul
mai mult sau mai puţin la mâna întâmplării?
Majoritatea oamenilor (românii, în special), devin eclectici, cel putin o perioadă a vieţii, pentru că
adesea se trezesc supuşi unui foc încrucişat de dogme, doctrine şi teorii. Din câte s-a văzut (şi se
vede chiar şi la noi), până în prezent, eclectismul nu este soluţia problemelor importante ale
adevărului şi nici soluţia cea mai bună de viaţă, deoarece, chiar prin natura sa indeterminată,
generează frecvente dileme şi confuzii. Nevoia noastră de adevăr insistă că unele explicaţii trebuie
să fie false şi că trebuie să existe tot timpul, măcar, o explicaţie adevărată. Simţul de adevăr şi de
veridicitate este considerat a fi ori inerent structurii minţii omeneşti, sau doar dezvoltat prin
experienţă.
Unitatea în înţelegere sau „cunoaşterea ca întreg”, de factură holistică, este un scop de la care nu
se poate abate nici un căutător al adevărului. Totuşi, sunt motive foarte bine întemeiate în favoarea
concepţiei conform căreia sunt şi întrebări la care niciodată nu putem găsi un răspuns adevărat, clar
şi complet. În ciuda acestui fapt, umanitatea continuă în mod necesar să caute adevărul, atât în
chestiuni lumeşti, cât şi în altele. În consecinţă, raţiunea umană susţine, cu insistenţă, că trebuie să
existe un răspuns adevărat la orice întrebare. Chiar şi credinţele false şi doctrinele greşite conţin o
fărâmă de adevăr şi de bine.
Logica, adesea, demonstrează, indiscutabil, că o concluzie adevărată poate rezulta din două
premise false. Sarcina unificării înţelegerii este de a extrage grăunţele de adevăr din rapoartele
prejudiciate şi teoriile distorsionate, şi să arunce pleava. Dacă, bineînţeles, se şi vrea! Pe la noi
însă… chestiunea cu „ciocul mic” e un fel de doctrină naţională.
Pe de altă parte, cunoaşterea porneşte, de cele mai multe ori, din conflictul de idei sau puncte de
vedere şi interacţiunea lor reciprocă. Progresul vine din spicuirea a ceea ce rămâne întreg şi
consistent după conflictul acestora sau după separarea analitică a sistemelor teoretice de eroare.
Conţinutul de adevăr trebuie mereu extras şi trebuie să primească noi forme expresive adecvate
schimbării lumii, fară a pierde esenţa universală a lui. Cam asta ar fi, în mare, ţinta unităţii în
înţelegere, la nivel intelectual, în timp ce, la nivelul înţelegerii interglobale, ţinta este respectul
reciproc şi reconcilierea graduală spre binele tuturor.
Vechea problemă a adevărului constă în întrebarea: este ceva care poate fi cunoscut ca o idee,
calitate sau esenţă neschimbătoare? Poate exista această idee, calitate sau esenţă, pentru cei care
vor să o testeze spre folosul lor?
Desigur, nu ne-am propus trecerea în revistă a teoriei adevărului. Nici nu ar fi posibil în câteva
rânduri, câtă vreme există specialişti care susţin că întreaga filosofie s-ar reduce la aceasta.
Reamintim doar câteva chestiuni ce ne permit o anume logică în demersul nostru. În acest spirit
spunem, că, de exemplu, adevărul ştiinţific este doar cunoaşterea unei ierarhii de fapte, generalizată
în teorie. Adevărul juridic este asemănător, deoarece caută să ştie ce este sau nu, real. Ambele
discipline judecă doar afirmaţiile care stau sau nu, în picioare, pe baza observării stărilor relevante.
Cele afirmate anterior sunt un standard destul de important pentru orice tip de studiu juridic sau
tehnologico-ştiinţific, însă testul decisiv, spune Habermas, îl reprezintă şi ajungerea la un consens
general printre experţi şi apoi în cadrul societăţii.
Gânditorul german a arătat, în detaliu, cum se întâmplă aceste chestiuni, afirmând că acordul la

care se ajunge printr-un proces de discurs este adevăr şi invers. Teoria adevărului la Habermas este, în
primul rând, o delimitare de teoria ontologică a adevărului (a adevărului corespondenţă) şi, totodată, o
delimitare faţă de alte teorii, cum ar fi cea utilitaristă, analitică etc. Gânditorul german fundamentează teoria
consensuală a adevărului, după ce face precizări care delimitează cele două forme fundamentale ale
comunicării: acţiunea comunicativă şi discursul, afirmând faptul că „un discurs în care se tratează pretenţia
de adevăr a enunţurilor este un discurs teoretic, iar un discurs în care se tratează pretenţia de justeţe a
normelor este un discurs practic”(A. Marga, Acţiune şi raţiune în concepţia lui Jürgen Habermas, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1985 p. 233).
Având în vedere toate argumentele formulate de către filosoful german în volumul Teorii ale adevărului, ne
dăm seama că, în principiu, teoria consensuală a adevărului constă în atribuirea unui predicat unui obiect,
atunci şi numai atunci când fiecare altul care ar putea intra într-o convorbire cu cel care atribuie predicatul,
să atribuie acelaşi predicat aceluiaşi subiect.” Pentru a descoperi enunţurile adevărate de cele false, spune
gânditorul german „, eu mă raportez la judecata altuia, şi anume la judecata tuturor celorlalţi cu care aş putea
purta o convorbire (în care includ contrafactual toţi partenerii de convorbire pe care i-aş putea afla, dacă
istoria vieţii mele ar fi coestensivă cu istoria umanităţii). Condiţia adevărului enunţurilor este acordul
potenţial al tuturor celorlalţi (…) îmi este permis să susţin p despre x, dacă oricare alt om care judecă
competent ar fi în această privinţă de acord cu mine. Într-o formulare sintetică: adevăr înseamnă
promisiunea de a atinge un consens naţional” (J. Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Editura Politică,
Bucureşti, 1983, p.417).
Într-un alt context, pentru a explica ce înseamnă a „judeca competent”, Habermas leagă competenţa
judecării de capacitatea de verificare adecvată; aceasta, de responsabilitatea subiecţilor, de
raţionalitatea şi veracitatea lor, deoarece, spune autorul, „în orice convorbire, efectiv suntem încrezători
în capacitatea noastră de a distinge un consens adevărat, de unul înşelător. Fără această capacitate,
comunicarea curentă nu ar fi posibilă” (J. Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Editura Politică, Bucureşti,
1983, p.218-219).
Cu alte cuvinte, teoria adevărului la Habermas păstrează adevărul la nivelul enunţurilor întemeiate şi nu al
experienţelor evidente empiric. Numim adevărate, enunţurile pe care le putem întemeia. Sau altfel spus,
dincolo de oricare altă formulare, o problemă majoră a adevărului lumesc este de a şti ce înseamnă un
proces de dialog intersubiectiv, corect.
Domnule, cum nu se poate mai limpede! Numai că Habermas era neamţ! În plus, când a gândit el şi
formulat teoria, din care am spicuit şi noi, a trăit în Germania şi nu aici, în Cetatea carpatină, veşnic unduită
de te miri ce fluierat de pe nu mai ştiu care colină, când orientală, când mai apuseană. Acolo, la nemţi, se
putea vorbi, ehe, din ăle potoape, despre reconcilierea graduală spre binele tuturor, despre
competenţa judecării, capacitatea de verificare adecvată, responsabilitatea subiecţilor, despre
raţionalitatea şi veracitatea lor. Şi nu în ultimul rând, despre faptul că cei aleşi să te reprezinte ştiau
bine ce înseamnă un proces de dialog intersubiectiv corect. Binenţeles, că şi mulţimea, adică poporul
alegăror, în condiţiile respectării înţelegerilor, ştia la fel. De aici şi pacea socială, a lor, a germanilor, pentru ei
şi pentru cei din jur.
La noi, aci, în spaţiul în care Evei (blonde) i se agaţă iarăşi frunza, (că, de, cică ar fi iar fată mare!), grija
pentru popor, tradus în binele pentru cei mulţi, (evident, la nivel formal), şi-a asumat-o, de la al doilea Război
Mondial încoace, „doar tovarăşul” şi Marea Adunare Naţională. Mai nou, adică acum, în zilele în care trăim,
şi nu pe vremea unui alt Pazvante…, „binele tuturor” a fost înlocuit cu „interesul naţional” împărţit pe găşti (că
altfel nu se putea gestiona!). Şi asta, nu la colţ de stradă, ci în Parlamentul României, ca să vezi, din Casa
Poporului! Mare comedia dracului! Mare, dar altfel nu am mai fi români!
Despre celelalte, enumerate mai sus, are rost să mai zic? Ar mai fi câte ceva, pe ici, pe colo, prin părţile
esenţiale, dar lipsesc cu desăvârşire, vorba Maestrului. În concluzie: până una, alta, tot Marea Adunare
Naţională rămâne „parlamentul” în care se putea vorbi despre consens, la români (de, tovarăşii erau
toarăşi!). Cât despre adevăr, pe aici, parcă nu ar fi existat decând lumea! Păcat! Au trecut 20 de ani şi încă nu
ne-am desmeticit! E, ar mai fi cinci! Avea dreptate Brucan! Mira-m-aş, să se mai întâmple ceva. Dar mai şti?
O fi având şi pentru noi Dumnezeu o minune care măcar să ne trezească din „sclinteala vremurilor”, un fel de
somn de încă o mie de ani (sau poate unul de veci) în care, din nou, am intrat, ca după retragerea romană,
din Dacia. Că altceva nu văd! Dumneavoastră, cititorii acestor rânduri, ce ziceţi?
22 08 2010, Bulzeşti, Dolj

(Doamnei prof. dr. Elena Roată, la început de an şcolar)
Orice explicaţie, fie ea şi una întâmplătoare, atinsă de contingent, fie ştiinţifică, încearcă să răspundă la
întrebarea „de ce?”, întrebare pusă în legătură cu ceea ce se cere explicat. În termeni simpli, oamenii vor să
cunoască nu numai ce se întâmplă, ci şi de ce se întâmplă ceva. Explicaţia are menirea de a decide asupra
unor evenimente, în contextul altor evenimente, de a arăta de ce ceva este şi de ce este aşa cum este. Din
câte se pare, întrebarea e unde e! Fără a intra pe un teren suficient de spinos, (erotetica sau ştiinţa
întrebărilor reprezintă aproape jumătate din filosofia limbajului şi, probabil, mai mult de cât atât, din filosofia
analitică) totuşi, ca omeni cu mintea, zicem noi, limpede şi veşnic întrebătoare, încercăm să ne dăm
răspunsuri pentru a ne păstra pe linia vieţii, oricum, în derivă, mai ales atunci când nu le primim şi, mai ales,
când autorităţile ridică din umeri sau pun pe tapet abureala cu izul veşnicului gri.
Şi pentru ca rândurile mele să fie la îndemâna oricui şi mai ales gustate de cei ce le citesc, am să vă
amintesc, cam cum era pe vremuri, evident în chestiunea de întrebare şi răspuns în problema grijii pentru
om. Vremuri, zic, nu prea îndepărtate, pentru că, altfel, până şi generaţia mai în vârstă ar spune că fabulez,
sau, mai grav, că spun poveşti cu monştri în vremuri, de vremuri inventate.
Totuşi, pentru ca totul să fie credibil, am să mă exprim, cum zic mai nou „înţelepţii” neamului, cu subiect şi
predicat.
În consecinţă, pe vremea lui Ceaşcă-Împuşcat (acum să nu credeţi că ar fi fost un cine ştie ce… care şi-ar fi
dat şi sufletul pentru binele poporului său. Tot un fel de Sulică potcovaru'!), deci pe vremea lui CeaşcăÎmpuşcat, un vătaf al său, Titi-Par, (primsecretar, funcţie nu glumă!), primeşte în audienţă un pârlit, şi el slugă
tot la împărat:
– To'arăşul, ştiţi, eu, cinci copii, că avorturi nu se mai fac, socru, soacra, bătrâni săraci, unul din ei,
paralizat, îţi dai şi dumneata seama că pute a rahat cât timp, de câteva luni, ea e tot în pat, şoareci, şobolani,
mâţa, şi asta a dracu, a mâncat mai ştiu eu ce, că parcă a turbat, şi…
– Şi ce-ai vrea de la noi, to'arăşu'? – l-a întrebat, pe un ton aspru, mai marele îndoctrinat.
– Şi toţi, într-o cameră… – a continuat sluga de la stat.
– Mda! a aprobat distinsul domn-to'arăşi, apoi, pe un ton aparte, celui din faţă, zâmbind, i-a replicat: „Să
trăim bine! Doar ştii, şeful, mai marele împărat, la toată lumea, din inimă de piatră, la toţi el v-a urat. E, şi ca
să fie, eu zic… Porc ai?
– Am, bate-m-ar, să mă bată, că, altfel, de unde untură, să pună pe pâine toţi din bătătură?
– Bine, bine, foarte bine! Nivelul de trai, to'arăşul, trebuie să recunoaştem, s-a cam ridicat!… Ai, zici?
Atunci, bagă-l cu voi în camera aia, şi, peste vreo lună, vii să văd ce s-a întâmplat. Până atunci, garantat,
ascultă-mă pe mine, cu siguranţă îţi va fi… ca-n rai, de când mă-ta te-a făcut, nici că ai visat! Şi… să trăiţi
bine!
– Bine! – a zis omul şi, năuc, desigur, a plecat.
Numai că nu a trecut o zi şi, mirat, s-a întrebat:
– Bine?!

În zilele următoare, a turbat şi, ca un normal, slugă veşnică la stat, s-a pus, cot la cot, cu mâţa, pe marele
urlat:
– Iauzi bine! Care bine? De unde bine? Bă, orbeţilor, bă, fir-aţi ai dracu cu binele vostru cu tot!…
La sfârşit de lună, din nou s-a prezentat la cabinetul tovarăşului îndoctrinat.
– E, cum e? – acesta l-a întrebat.
– Rău!
– Rău?! Mde! Atunci şti ce? Băgaţi cu voi în pat şi capra. Dar vezi să stea cât mai aproape de aia, soacră-ta,
care zici că pute a c… !”
Cocoşat, omul s-a întors acasă. A făcut ce mai marele i-a indicat şi, peste noapte, întreg familionul s-a pus,
în gura mare, pe strigat. Ţipau însă acolo, la ei în vatră, lângă grămada de cenuşă, nu cumva să deranjeze,
vreo „mătuşă” vreo fufă tinerică a tovarăşului, pe la partid căpuşă. Că, de, „partidul e-n toate şi-n cele ce
sunt, şi mâine, vor râde la soare…” Omul nostru, slugă la statul lui Ceaşcă-Împuşcat, cu otravă în suflet, a
râs şi a plâns, a plâns şi a râs un timp îndelungat, până când, în cămăruţa sa, cinci copilaşi, socrul şi soacra,
porcul şi capra, javra, calul şi vaca, tot ce avea prin curte, acolo el a adunat. În cele din urmă, după atâta bine,
din binele urat, ce-i drept, cam disperat, la tovarăşul prim, Titi-Par, s-a prezentat.
– N-aş fi crezut! În ruptul capului, n-aş fi crezut, mai ales acum, când mai marele împărat a schimbat
guvernul, apoi cu gura sa, la toţi el a dictat: „să se facă, să se dreagă şi să meargă!… Că, altfel, dracu v-a
luat! Îţi dai seama, to'arăşul? Dumneata, om al muncii, la împărat, în beciurile securităţii, în umezeală, sau
marele rahat până la gât, … ce-i drept, cam pe nedrept, să fii băgat? Băăă, cap de lemn, fii înţelep! Răbdare,
că marele împărat de bine v-a urat. Şi, ca să vezi că nu-ţi vrem răul, întoarce-te acasă şi, din „marele palat”,
scoate, mai întâi, calul… Vezi cum e şi-mi spui! Că, altfel, dracu cu toţi ai lui… te-a luat!
Gălbejit, după o altă lună, sluga veşnică la stat s-a prezentat la Titi-Par, argatul lui Ceaşcă-Împuşcat.
– E, cum e?
Omul nostru, ce-i drept, mai cocoşat, dar înţelept nevoie mare:
– Mai bine tov, că, între timp, şi de soacră am cam scăpat. S-a dus! Mai pute doar, aievea locul, în rest…
– E, vezi? Câtă grijă şi cât suflet pune pentru voi… Trăiască Ceaşcă-Împuşcat!
– Trăiască, nu zic ba, dar, totuşi, eu, acu'ce să mă fac?
– Cum? Nu ştii? Bă, daţi-vă dracu de găozari şi puşlamale! Vreţi ca statul lui Ceaşcă-Împărat să vă şteargă
şi la… de… ? Ai? Cap de varză! Scoate, de la aşternut, capra şi du-o la păscut. Dacă se poate, cât mai
departe, în vest, cât mai spre apus…
Târziu, după vreun an, doi, când sluga de la stat, din cămăruţa sa, a scos şi oaia şi vaca, tot ce el acolo a
băgat, când a rămas cu copilaşii, socrul şi nevasta rotunjoară, gata de un alt fătat, parcă a prins pe
Dumnezeu de fustă. De fustă, nu am greşit! Lumea, de-când lumea, aia de care am auzit, la noi, de prin '50,
încoace, s-a schimbat. De, omul nou ne-a trebuit, omul nou avem!
Acum, eu v-am povestit. Pe ici, pe colo, am mai şi întrebat. Nu aţi sesizat? Nicio problemă! Pun pariu că
peste vreo doi ani, i-ar o să bate din pame. Gata potcoviţi, o să luăm iar de la capăt. Nu mă credeţi? Treaba
voastră! Eu unul m-am cam săturat să tot văd. Dar, vorba unei babe de-aci, din Bulzeşti, de la mine, dacă nu
te ia moartea… Până una alta să vă mai spun una: cică ar trebui să trecem prin criză, ca marinarul cu fruntea
sus, prin ditamai furtuna! Chiar şi când corabia e vai de mama ei! Machea!– s-a întrebat aceiaşi muică. De,
ce să zic? Şi eu cred că trebuie să fi criţă şi să îţi dea Dumnezeu, cu carul, norc, altfel nu mai vezi uscatul!
Încă una şi mă duc: „Trebuie să avem grijă fiecare de noi înşine! Să nu mai stăm la mila statului, ca
orbeţii”… Cum, care stat? Ăsta căruia îi plătim taxe şi iar taxe! Biruri, peste biruri! N-aud! Aţi întrebat de ce? O
iau şi eu ca Titi-Par: cum de ce? Păi, de-aia! Ca să o ducă bine ei şi cu ai lor! Ducea-o-ar cu cerga în cap!…
Pst! Ia ascultaţi şi voi ce ne spun ăştia, încă nenăscuţi: cică, plătim de proşti! Mare comedie! Aşa o fi?
Bulzeşti, 05 09 2010

Între dealurile situate la poalele Carpaţilor Meridionali se află o comună mirifică,
viitor oraş. Numele său este Domneşti, o aşezare patriarhală amplasată în zona
colinară a judeţului Argeş. În condiţiile în care, în România, viaţa a devenit tot mai
grea, prin grija neţărmurită a politicienilor diletanţi, care mai de care mai democraţi, ei,
bine, în comuna menţionată se tipăreşte prin eforturi mari, revista „Pietrele Doamnei”.
Se pare, că este printre puţinele publicaţii din spaţiul rural românesc.
Cinste celor ce trudesc din greu pentru a menţine în viaţă acele pagini de larg interes, un colectiv de
înalt nivel spiritual şi moral.
Mentorul şi motorul acelei activităţi entuziaste, este profesorul George Baciu, un dascăl pasionat,
tenace, de toată lauda.
Ion Anton DATCU

DACĂ MĂ STRIG

PRIN OCHII TĂI

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

Prin ochii tăi, trec fiorii ciutelor
răzemate-n frunza gândului pădurii
cu luna pe frunte.

Rămâne portretul ierbii,
cules pe falangele greierilor,
să se mire de sunetul ploii
atârnate de streaşina gurii
cu care-ţi zâmbesc plictisul.

PĂRUL EI
Părul ei foşnea a gând,
în după-amiaza blondă
cu cearcăne de soare violet.
Şi pe mâna frumosului ce-o ondula,
când în spirale, când în arcuri de triumf,
se sprijineau ochii aerului,
strivit în silabele din abecedarul
cu umeri de mine şi citire de ea.

În ochii tăi, îşi aşază dimineaţa sânii
ciobiţi de sărutul ţărmului,
mirosind a pântec de scoici.
Cu ochii tăi îmi pâlpâie vremea,
la casa veche, azvârlită pe strada
inimi tale, quadrigă.

SĂRISE DIMINEAŢA
Sărise dimineaţa din pat
şi plecase desculţă prin trifoiul verde,
atârnat la brâul zilei.
Obrajii vântului, înecaţi în fântâni,
despuiau toamna, împachetată în apă.
Am prins gândul de genunchi
şi-am plecat să potcovesc cai verzi
în Pădurea Adormită.

MĂ SPRIJIN DE DUMNEZEU

LIED XX.

Mă sprijin de Dumnezeu, ca o abatere de la firesc.
Prin greieri coboară poteci cu şoşoni de frunze jefuite,
la marginea codrului rostit pe flinta cu buze ciobite,
sub amurgul de cetini cu trup haiducesc.

Îi ruginise lacrima la sân
şi timpul aţipise
pe banca de sub bărbia
inimii.

Tata mă suie pe toamna dudului de la poartă,
mama mă coace în pântec doinind o rugăciune,
ascult liniştea privind dimineaţa cum apune,
şi oftatul amforei care sunt cum mă sughite pe toartă.

Parcă era Ana
atârnând sub cerul abia
ivit,
al Începutului.

Pe uliţa aia, cândva, un lut de femeie am iubit,
părul încă-i mai colindă printre cântecele ulucii,
peste care trecea luna în vârful picioarelor, iar nucii
ne scârţâiau visele în fânul grădinii, sub genele lunii aţipit.
Mă sprijin de Dumnezeu, ca o abatere de la firesc
de parc-aş fi o stradă alergând desculţă pe sub îngeresc.
STĂTEA APLECATĂ
Stătea aplecată peste umărul râului,
ca un amurg îndrăgostit de fântâna
cu fruntea în dealul de sub poala satului.
Păsările îşi aşezau pridvorul trupului,
pe ceafa cărării ce îmbrăţişase luna.
Şi roua plângea pe glezna gardului.
Stătea aplecată ca o dimineaţă la apus,
frunzind copacii desculţi de insomnii.
Se rupsese înserarea pe uliţa din sus
şi cerul îşi strecurase cearcănele printre vii.
Stătea aşa, ca o rugăciune, prelinsă spre pat
în vreme ce toaca, cioplită în pântecul gurii,
dezbrăcată ca o nebună, îşi strivea nurii
de ciotul sărutului, prin sonata tăcerii uitat.

LIED XXI.
Aceiaşi actori:
Eu – călugărul ierbii
din pleoapele templului
pe care-l ridici
când mă sângerezi cu
îmbrăţişări.
Tu – grădina cu genunchi
de poeme
şi gust de trandafiri.
Aceiaşi actori:
Tu şi EU – întregul
triunghiular
prelins la Apus,
pe crucea Răsăritului.

În faţa noastră se afla un copil de cam zece-unsprezece
anişori şi o vioară nu cu mult mai mică decât copilul. Nimic
neobişnuit. Un copil ca toţi copii şi un instrument muzical
despre care, majoritatea, ştim doar cum arată dar nu şi cum
este construit sau ce poate să facă. Apoi copilul a respirat
adânc, mai bine spus a oftat, a luat arcuşul, vioara, s-a
aplecat într-un fel anume asupra ei şi, peste câteva clipe
eram cu inimile frânte de inexplicabile suferinţe eliberatoare,
plângeam şi râdeam undeva în interior sau poate şi pe
dinafară, mii de amintiri rupeau vălul uitării şi ne invadau,
ceva se prăbuşea sau poate se ridica în noi, pluteam sau
cădeam, oricum, se simţea un fel de zbucium colectiv, un fel
de încercare de a ne purifica. Un univers de emoţii şi trăiri
intense, ce aşteptase răbdător lângă noi, cine ştie cât, se
deschisese acum şi ne copleşea cu trăiri fără egal.
Apoi totul a revenit la normal. Micul mag ne privea cu ochi
senini şi avea fruntea perlată de efort. Am ieşit din muţenie,
după câteva clipe, şi am aplaudat. Fără să vreau, am rostit
cuvântul: miracol!
– Nu, este vorba doar de talent. Îmi răspunsese un prieten,
inginer, cartezian convins. Poate, dar cine ar putea spune, cu
adevărat, ce-a fost! Cam aşa mi s-a întâmplat şi când am
cunoscut scrierile doamnei Madeleine Davidson. Am fost cucerit din prima clipă nu numai de un stil
literar elegant şi cult, nu numai de curgerea melodioasă a naraţiunii sau de faptul că îţi devine atât de
intimă încât ai cumva senzaţia că tu, cititorul, eşti cel care ai pus în pagină acele rânduri. Nu, am fost
de la început captivat şi de modul în care M.D. precum micul muzician mă face să cred, că în această
viaţă, aşa cum este ea, cu bune şi rele, putem avea parte de evenimente pe care nu ni le putem
explica şi poate că este mai bine aşa. Te implici, trăieşti povestea cu tot eul tău, ceea ce, hai, să fim
sinceri, prea puţini prozatori reuşesc. Şi, încă de la primele lecturi, mi-am adus aminte de vorbele
unui prieten, mult mai înţelept decât mine, pe care acum, iată, le-am folosit ca moto.
Recent am primit volumul Amuleta şi alte stranii povestiri, o apariţie, de ultimă oră, a acestei
prestigioase autoare. Povestiri… În acelaşi stil fermecător cu care deja m-am obişnuit. Un cunoscut,
profesor de psihiatrie spunea într-o conferinţă, că, lectura ca obişnuinţă, poate fi considerată un drog.
Dă dependenţă, ne modifică comportamentele şi atitudinile, tinde să ne izoleze într-un cerc de
oameni cu aceleaşi obiceiuri şi multe altele… Am ca argument, la spusele domniei sale, exact
această carte. Pe care am citi-o uitând de multe alte sâcâieli zilnice. Dar nu mi-a părut rău de loc. Ba,
mai mult, m-am simţit fericit!
Vor fi, în mod sigur, şi critici de circumstanţă, dintre aceia care cred că o scriere de asemenea
factură este precum miile de publicaţii pe această temă, citite, de regulă, la coafor. Ei bine, le dau o
veste proastă! Madeleine Davidson este o scriitoare cu o mare forţă a naraţiunii, cu o uriaşă
capacitate de a crea, inteligent şi cu o fineţe absolut specifică, o intrigă cu multe subtilităţi prin care

evoluează personaje complexe, perfect conturate în doar câteva cuvinte. Şi acesta fiind un secret al
autoarei. Ştiinţa de a scoate din cuvânt exact cât şi ce trebuie să exprime în locul şi în situaţia creată.
Aceasta, sunt convins, fiind şi ea o magie care se mai numeşte şi talent. Iar miracolul sau, dacă vreţi, stropul
de fantastic intervine în naraţiune discret, uneori ca un fapt banal care schimbă însă mersul destinelor
implicate. Dacă nu eşti foarte atent poţi avea surpriza de a nu-l descoperi în povestire, să te laşi furat de
frumuseţea scenariului şi să pierzi esenţialul. Dar, de aceasta, nu este vinovată autoarea. Ea are puterea de
a mă convinge că, de cele mai multe ori, magicul este o altă faţetă a ceea ce numim firesc un alt fel de normal
pe care, deocamdată, nu-l putem explica. Ironic, mă gândesc la cei mulţi dintre noi care nu pot explica de se
aprinde un bec atunci când apasă pe un întrerupător. Iar asta nu-i tulbură de fel!
Departe de a fi o simplă înşiruire de evenimente senzaţionale poveştile Madelenei Davidson ne duc prin
locuri de o frumuseţe aparte dacă ştim să le privim cu ochii personajelor. Nişte copiii descoperă în jurul
blocului unde s-au mutat de curând o nouă şi fascinantă lume. Pentru copiii, ştim bine, graniţele între nou şi
miracol sunt foarte volatile. Sufletul lor curat face ca orice descoperire să devină un fel de minune. Doar
mama, aflată ca mai totdeauna în mijlocul grijilor, trăieşte un eveniment mai puţin explicabil plasată fiind
între oniric şi real. Dar nu suntem oare întotdeauna în această situaţie? Unde se termină oniricul şi unde
începe realitatea? Poate că realitatea este, ca într-o altă povestire cu superbe metafore, o pendulă ale cărei
bătăi măsoară implacabil trecerea timpului şi un şirag destrămat de mărgele divers colorate, semnificând
zilele unei vieţi. Dar oare amuleta din titlu nu este cât se poate de bine pusă în pagină spre disperarea
raţionaliştilor care cred că acest barbarism aparţine numai unei lumi în care lipsa de cultură produce doar
superstiţii? Bine, bine, dar am aflat, bine argumentat ştiinţific despre vibraţia cuvântului rostit cel care are o
forţă de necontestat. Atunci de ce să considerăm cuvântul scris ca fiind lipsit de putere. Atunci de ce
destinele, aparent disjuncte ale personajelor care caută împreună amuleta se intersectează, într-un mod
aproape halucinant, pentru împlinirea unui destin şi pentru salvarea unei vieţi? Nu cumva acesta le era
misiunea cea mai de seamă a vieţii?
M.D. ne povesteşte şi cum petrec două fete frumoase (am remarcat că toate fetele ei sunt frumoase şi nu
m-a mirat de fel fiindcă tinereţea este în sine frumoasă!) revelionul la Tel-Aviv, unde acesta nu este
considerat sărbătoare oficială. Interesant! Şi ne mai povesteşte autoarea, în doar câteva pagini,
zguduitoare de altfel, întreaga tragedie a unei familii burgheze din Cernăuţii anilor cumplitului mijloc al
secolului abia trecut. O scriere care prin extrapolare dă imaginea calvarului îndurat de un întreg popor. Miam pus întrebarea, oare de ce aduce scriitoarea în discuţie oraşul Cernăuţi. Cine mai ştie acum de el!? De
acest oraş care la vremea începutului naraţiunii (anii 40 ai secolului amintit) era un oraş vestit pentru
frumuseţea sa în toată Europa, un oraş modern şi cosmopolit care se mândrea, cel puţin, cu un teatru ridicat
de firma Helmer şi Fellner adică exact cei care construiseră, în perioada ante şi interbelică majoritatea
teatrelor din marile capitale ale Europei, Clădiri de referinţă acum, intrate în circuite turistice ca minuni
arhitectonice. Frumoasă şi dureroasă istoria acelui Cernăuţi, intrat şi el, din nefericire, într-o tragică derivă,
odată cu plecarea forţată a majorităţii locuitorilor săi.
Fără să devină, nici o secundă, patetică sau didactică M.D. ne spune de fapt că ar trebui să fim mai atenţi
la cele ce se petrec în jurul nostru, să ne deschidem ochii minţii, singurii capabili de a ne ajuta să depăşim
universul certitudinilor implementate educaţional, cel fatalmente limitat de senzorial, pentru a accede către
pluriversul de dincolo de convenienţe, acolo unde legile şi construcţiile noastre ideatice, presupus logice, ar
putea să nu funcţioneze. Sau poate să funcţioneze altfel. O generozitate specifică autoarei, cu care m-am
obişnuit din scrierile anterioare.
Şi, ca să-i urmez exemplul, recomand oricui să citească această carte chiar dacă o împrumută de la un
prieten şi nu mai are de gând să o înapoieze. Dumnezeu îi va ierta rătăcirea fiindcă, la capătul lecturii, va
simţi că este mai puţin ignorant. Or, după cum bine se ştie, ignoranţa este păcat capital!
Cu câţiva ani în urmă era absolut imposibil să cred că o voi întâlni pe Madeleine Davidson. Probabilitatea
era nulă. Apoi a devenit infinitezimală pentru că şi eu am păşit, timid, pe drumul greu al scrisului. Însă cum
cărţile îi aleg pe oameni şi nu invers, undeva în univers ceva s-a pus în mişcare şi, într-un moment pe care-l
consider fast, ne-am „întâlnit”. Ceea ce părea imposibil a devenit realitate. Să fie vorba de un miracol!? Chiar
dacă nu pot convinge pe nimeni de asta, eu cred că DA!

De mai multă vreme, la nivel european, există o vizibilă isterie politică, declanşată de atitudinea
unor oficialităţi occidentale, faţă de expulzările masive de ţigani spre ţările lor de baştină, în special
1)
Bulgaria şi România . Cele mai virulente atacuri au fost îndreptate împotriva preşedintelui francez
Nicolas Sarkozy, dar şi a altor oficialităţi ministeriale din această ţară, precum şi din Italia. Se pare,
însă, că şi alte autorităţi publice şi politice vest-europene sunt nemulţumite de conduita şi
comportamentul grupurilor migratoare ţigăneşti care s-au stabilit în tabere cu statut ilegal în ţările lor.
Ca întotdeauna, această întâmplare a inflamat extrem de mult spiritele şi, dincolo de măsurile fireşti
de protejare a propriilor lor cetăţeni, unii oficiali occidentali au întrecut măsura, recurgând la mijloace
care, pe bună dreptate, preocupă şi îngrijorează, în acelaşi timp, opinia publică şi diverse cercuri
politice. Cea mai violentă şi contestată măsură o reprezintă, desigur, decizia autorităţilor franceze ca,
înainte de expulzarea ţiganilor nomazi din ţările lor, să treacă la amprentarea acestora, indiferent
dacă, cei în cauză, s-au făcut sau nu vinovaţi de vreo ilegalitate în timpul şederii pe teritoriul Franţei.
Evident că, personal, cunosc dificultăţile imense cu care s-a lucrat şi se lucrează cu reprezentanţii
aparţinând etniei ţigăneşti, dar mai ales cu ţiganii înşişi.
În perioada în care lucram la Primăria municipiului Cluj-Napoca, am fost abordat2), în mai multe
rânduri, de o serie de ziariştii vest-europeni, în general din Germania, dar, nu numai, care recurgeau
adesea la un limbaj extrem de critic, pe alocuri nepotrivit, chiar jignitor la adresa autorităţilor
municipale, pornind exclusiv de la constatările lor în urma vizitării celebrei colonii ţigăneşti de la
Patarât, o adevărată ruşine pentru un oraş de mărimea şi importanţa municipiului Cluj-Napoca. De
cele mai multe ori, respectivii ziarişti, erau mai de grabă purtători de cuvânt ai unor cercuri politice
locale sau centrale, adversare ale administraţiei locale de la momentul respectiv. Căci, indiferent de
dovezile şi argumentele folosite, respectivii ziarişti se lansau în atacuri furibunde, inclusiv la adresa
mea, refuzând să accepte vreun argument pe care îl foloseam pentru a le explica, onest, cauza
situaţiei în care se ajunsese la situaţiile constate sau inventate de ei. Nu m-ar mira, ca în prezent,
între contestatarii atât de virulenţi ai prezenţei ţiganilor în Europa Occidentală, să se numere chiar şi
unii dintre cei care, nu cu mult timp în urmă, insistau, în mod neelegant şi primitiv, să ne pună la zid şi
să ne dea lecţii în privinţa modului în care trebuia soluţionată problema ţiganilor. Dacă aş fi un cinic,
ceea ce nu sunt, aş vrea să-i întreb pe respectivii justiţiari occidentali, de ce nu fac eia mai mult sau
ceea ce este necesar pentru a soluţiona cum se cuvine dificila şi spinoasa problemă ţigănească, mai
ales acum, când ţiganii sunt prezenţi în ţările lor şi când au posibilitatea neîngrădită de a face dovada
umanismului politicii pe care o promovează şi a interesului lor mult trâmbiţat, cu privire la respectarea
drepturilor omului şi la asigurarea condiţiilor decente pentru ceea ce ei numeau, la momentul
respectiv, drept oropsiţii Europei.
1) Este interesant de ce aceleaşi autorităţi nu iau nici un fel de măsuri pentru expulzarea ţiganilor proveniţi din Polonia, Cehia, Slovacia
şi fosta Jugoslavie, cu care, de multe ori, ţiganii din Bulgaria şi România sunt în cârdăşie în săvârşirea de fapte ilegale. După cum se
vede, până şi faţă de ţiganii din aceste ţări occidentalii practică o discriminare pozitivă!
2) Datorită atribuţiilor ce îmi reveneau în calitate de şef al Departamentului Mass Media-Relaţii internaţionale am avut contacte
permanente cu ziariştii locali, corespondenţii ziarelor, posturilor de radio şi televiziune centrale, ca şi cu unii ziarişti străini sau
corespondenţi de presă acreditaţi în România..

Întreb, astăzi, dacă respectivii ziarişti şi pretinşi umanişti din presa occidentală nu consideră că există
motive pentru a sancţiona categoric manifestările scelerate, de-a dreptul fasciste, întâlnite în politica oficială
şi de stat a propriilor lor ţări. Ce vă opreşte, azi, domnilor ziarişti, să nu fiţi la fel de bătăioşi şi să treceţi cu
vederea, într-un mod absolut strigător la cer, nu numai neajunsurile crase, ci, în primul rând, modul
iresponsabil în care sunt trataţi în Europa, la început de mileniul III, nişte cetăţeni europeni, căci, spre
deosebire de perioada când eu eram terorizat de pseudo-justiţiarii continentului pe această temă, ţiganii
erau doar cetăţeni români, nu şi cetăţeni europeni cu drept de liberă deplasare, neîngrădită de nimeni şi de
nimic, în orice parte a spaţiului Schengen. Oare, azi, domnilor ziarişti, nu vă deranjează mizeria şi sărăcia în
care-i obligaţi să trăiască pe nişte cetăţeni europeni, nu în România sau Bulgaria, ci în chiar ţara dvs.? Sau
atitudinea de-a dreptul criminală a autorităţilor dumneavoastră, care hăituiesc sistematic nişte cetăţeni ai
altor state, care, în baza unor acorduri internaţionale, au ajuns în ţările dvs., şi pe care altă dată îi încurajaţi
de aparenta dumneavoastră susţinere inclusiv că sunt bine-veniţi să trăiască în ţările unde ei sunt
amprentaţi, unde li se distrug locuinţele şi de unde sunt obligaţi să plece doar pentru că sunt ţigani? De ce nu
reacţionaţi şi acum, domnilor, cu aceeaşi intransigenţă ca pe vremuri, când vă permiteaţi să ne daţi lecţii, să
ne jigniţi şi să ne acuzaţi de toate păcatele lumii? Oare, astăzi, ţările care se pretind democratice, nu mai au
aceleaşi responsabilităţi şi norme de valori privind conduita lor civilizată şi democratică?
Evenimentele la care ne referim au mai semnalat un lucru care este foarte grav, dar care, din păcate, lasă
complet indiferenţi pe reprezentanţii instituţiilor democratice ale Parlamentului şi Comisiei Europene. Ca
urmare a unei toleranţe prost înţelese a autorităţilor europene, se pare că, în Europa, sau cel puţin la statele
la care ne referim, au reapărut şi se manifestă, pe faţă şi în mod periculos, structurile politice de orientare şi
inspiraţie neo-nazistă şi fascistă, pentru că, altfel, cum poate fi numită atitudinea adoptată de preşedintele
Franţei, de amprentare, după modelul fascist, a unor cetăţeni liberi ai Europei. Şi, mai surprinzător este
faptul că asemenea măsuri sunt luate de preşedintele Franţei. Acesta, după cum se ştie, aparţine, etnic,
comunităţii evreieşti. El s-a născut într-o familie evreiască pe teritoriul Ungariei, ţară cunoscută pentru
crimele săvârşite în timpul celui de-al doilea război mondial, şi nu numai, împotriva oricui era de altă origine
etnică decât cea maghiară, deci inclusiv împotriva evreilor.
De altfel, chiar în perioada în care Nicolas Sarkozy îşi punea în aplicare politica lui reacţionară de tip
fascist, un europarlamentar ungur, membru al Partidului Jobbik, de extremă dreaptă din Ungaria, propunea,
ca o soluţie pentru problema ţiganilor, adunarea acestora în lagăre, probabil, în vederea exterminării lor, aşa
cum ne-amintim că au mai făcut autorităţile ungureşti de foarte multe ori de-a lungul sec. XX. Pentru cei
care, eventual, n-ar cunoaşte acest adevăr, le reamintim că, la terminarea celui de-al doilea război mondial,
autorităţile maghiare de ocupaţie din Transilvania au adunat în lagărul de la Fabrica de Cărămidă din ClujNapoca, zeci de mii de etnici evrei, pe care apoi i-au predat, fără pic de conştiinţă, călăilor nazişti, spre a fi
trimişi în lagărele de exterminare de la Birkenau şi alte locuri de odinioasă amintire. Sunt de-a dreptul şocat
şi oripilat să constat că, acum, un cetăţean european, de origine evreiască, este pregătit să aplice o
asemenea măsură criminală în relaţia cu alţi cetăţeni comunitari. Sunt efectiv şocat şi oripilat, în acelaşi
timp, de această extrem de gravă întorsătură, când un reprezentant al celei mai chinuite etnii, dintre toţi
locuitorii globului, este dispus să aplice soluţii de tip fascist împotriva unor cetăţeni ai Europei. Desigur că, sar putea găsi destui indivizi care să găsească deplin justificată o asemenea măsură, având în vedere
nenumăratele acte antisociale, chiar crimele săvârşite de reprezentanţii etniei ţigăneşti peste tot în Europa,
unde şi-au găsit un loc în urma mutaţiilor produse după 1990.
Personal, nu doresc să scuz nici faptele, nici atitudinile reprezentanţilor etniei ţigăneşti, pentru că eu
însumi sunt conştient că multe din acţiunile şi faptele lor sunt o sfidare nepermisă la adresa legii, a liniştii şi
siguranţei cetăţenilor europeni. Cu toate acestea, găsesc măsura la care s-a recurs foarte gravă şi consider
că ea prevesteşte o intolerabilă degradare a politcii comunităţii europene, care se dovedeşte complet
incapabilă şi depăşită în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii civilizate şi fiabile de rezolvare a problemelor
ţigăneşti din Europa, nu doar cu respectarea drepturilor omului, ci, în primul rând, în interesul liniştii, a
cooperării şi conlucrării pe plan european.

Credem că, în această chestiune, extrem de importantă şi gravă în acelaşi timp, se impune intervenţia
imediată, fermă şi categorică a întregii Europe, pentru a stopa şi evita, cât timp se mai poate face acest lucru,
recrudescenţa politicilor de inspiraţie fascistă şi nazistă, în spatele căreia, după cum am văzut, se află
numeroşi politicieni de la Budapesta.
Credem că nu putem rămâne indiferenţi faţă de pericolul real pe care-l reprezintă pentru viitorul Europei şi,
implicit, pentru pacea pe continentul nostru, această recrudescenţă a forţelor politice extremiste, şovine şi
fasciste. Cercurile politice de la Bruxelles trebuie să intervină ferm şi imediat, inclusiv, prin eliminarea din
viaţa politică a Europei a acelor oameni politici de tipul liderului fascist al partidului Jobbik, pentru că altfel
exista premise reale, ca în foarte scurt timp, să fim martorii unor noi manifestări de tip fascist, care ar putea
pune în pericol pacea şi liniştea pe continentul nostru.
Dacă doresc cu adevărat ca Uniunea Europeană să poată juca un rol important în realizarea viitorului
acestui continent, liderii săi actuali sunt obligaţi, prin forţa împrejurărilor, să-i identifice pe promotorii unor
astfel de politici şi să dispună, inclusiv, scoaterea lor în afara legii, având în vedere nivelul ridicat de
nocivitate pe care-l reprezintă menţinarea lor în viaţa politică şi publică a acestui continent. În acelaşi timp,
credem că se impune o regândire a politicii, ce revine Uniunii Europene, pentru soluţionarea coerentă,
definitivă şi realistă a problemei ţigăneşti. Personal, nu cred că reprezintă o soluţie viabilă perpetuarea unei
atitudini indiferente şi unilateral critice într-o problemă de maxim interes pentru întregul nostru continent. Nu
cred că o astfel de politică ar reprezenta o reuşită, atâta vreme cât ar continua să nu se ţină cont de faptul că
ţiganii există, în primul rând, ca mentalitate şi aparţin unui spaţiu îndepărtat (spaţiul asiatic), iar toate
măsurile ce sunt eventual avute în vedere trebuie să pornească de la realitatea de necontestat privind
ostilitatea şi conservatorismul ţigănesc, care nu le permit acestora să se integreze spiritual în ţările în care
trăiesc, pentru că ei se consideră superiori şi responsabili, exclusiv, faţă de spiritualitatea neamului din care
provin.
De aici şi atitudinea de ostilitate permanentă şi vădită, îndreptată sistematic împotriva popoarelor
europene. A establishment-ului, a culturii, civilizaţiei, dar şi a cetăţenilor acesteia. Neintegrarea, până în
acest moment, a ţiganilor în Europa, poate fi explicată, în primul rând, pornind de la această realitate, ca şi
de la modul pompieristic în care s-a înţeles, în unele momente, a fi implementată politica de integrare a
ţiganilor nu în România, Franţa sau Italia, ci în general în Europa.
Chiar dacă risc a fi etichetat în fel şi chip de unii aşa zişi pudibonzi, care refuză să vadă adevărul, afirm că
procesul de integrare a ţiganilor în Europa trebuie să pornească de la constatarea efectului nefast pe care-l
are consecvenţa cu care-şi apără specificul etnic şi caracterul lor refractar faţă de orice măsuri şi demersuri
economice, educaţionale,
politice, religioase etc. . Cu alte
cuvinte, ţiganii sunt şi au rămas
ataşaţi cu fanatism de originea
lor asiatică şi refuză cu
obstinaţie să-şi asume şi să
respecte alte valori sau legi sau
instituţiile care le adoptă şi
veghează la respectarea lor. Nu
pentru că nu le înţeleg, ci pentru
că le consideră străine de fiinţa
şi specificul lor etnic. Până nu se
va înţelege acest adevăr, ţiganii
vor continua să rămână o
problemă atât în România, cât şi
în orice ţară europeană.

Se strecoară furios întunericul, peste trupurile noastre îmbătrânite, lovind în coaja amintirilor,
despre dragostea pierdută…
Ceasul de perete ticăie înfundat, măsurându-ne în taină, clipele consumate prin aşternuturile
iubitelor… În tic-tac-ul te regăsesc speriată şi Dorul de Dorul tău, îmi aţâţă poftele lumeşti…
Tremurând, te caut între respiraţiile mele sacadate..., nu, nu te găsesc, astăzi ţi-am ascuns
fotografiile chipului, în rama sufletului meu, pentru că eu nu am casă, unde să-mi agăţ amintirile.
Răni deschise, ce mă macină treptat, ducându-mă pe marginea rece a unei gropi negre, unde tu eşti
o adiere, în care mă rătăcesc...
Mă pierd singuratic, printre păsări săgetate de iubire…
Pentru mine, nu există decât zborul gândului, zborul păsărilor, ce-şi caută sfârşitul azi..., mâine...,
întotdeauna..., şi ceasul ticăie necontenit, primejdios, putrezindu-ne crunt toate clipele...,
dragostea..., ura..., jurămintele..., viaţa…
Sub umbra ceasului, suntem născuţi în singurătate, ceasul ne macină zilele, aruncându-ne în
pustiul disperării...
Tic-tac..., tic-tac..., tic-tac..., ne alungă visele, le risipeşte, le sfarmă, contopindu-le cu nisipul
deşertului…
Mă trezesc, murmurându-ţi numele în ploaia de toamnă, ce-mi spală oasele îmbătrânite, de atâta
aşteptare…, şi ceasul disperării mele…
Da, ceasul de perete ticăie..., nemuritoare toamnă..., nemuritor cântec surd, pierdut întortocheat în
sufletul meu..., nemuritoare bătaie de ceasornic…
Descopăr brusc, în amurgul vieţii mele, cum nisipul din Clepsidră a îngheţat, întemniţat în libertatea
mişcării lui…
Caut o umbră de femeie, ce cântă în noapte, tainic, firav şuierându-mi o simfonie neterminată...
Adorm într-un dans ameţitor de ticăituri necontrolate, visând umbre ameninţătoare de
ceasornice…, şi tu..., şi ceasul..., şi eu…, şi ceasul..., orbecăim prin întuneric, fremătând de
aşteptare..., şi trec înserările şi vin nopţile…, şi cad stelele..., şi..., şi..., tic-tac…, tic-tac..., tic – tac…
Ceasornic şi Om, o singură Moarte!

Lupii albi, ne-au dezgolit trupurile de carne şi sânge, pântecul tău de fecioară nenuntită, ce purta izul
mestecenilor tineri…
Trupul meu păcătuind, spânzurat matinal în păduri necunoscute…
Sărutul tău, furişat nocturn, într-un etern ritual, cicatrizându-mi buzele, înflorind vraja, ce mă leagă de
tine…
Lupii albi ne devorează!
Cu speranţele–nfipte în piept, încercăm să-i ademenim spre prăpăstiile lumii, într-o fugă nesfârşită, răvăşiţi
de dorinţă, înfometaţi de iubire…
Ne agăţăm braţele, de crengi de vişin înzăpezite, regăsindu-ne în coaja copacilor, nervură lângă nervură,
acoperiţi de-o iubire fără sfârşit…
Cu-n geamăt răscolitor, suntem alungaţi din nou la marginea pădurii…
Lupii se rătăcesc prin visele noastre, întemniţându-se în culorile curcubeului…, alb, negru, roşu, verde,
albastru, galben…
Tablou cu lupi, pictaţi proaspăt, în fuga lor nebună, misterioşi, clătinaţi de furtuni şi împotmoliţi în capcana
Morţii, dormim cu amintirile pe pernă…, Tu mai tânără…
Eu mai tânăr…
Ne trezim, admirând tabloul cu lupi albi… tabloul e acelaşi, culorile sunt altele, culori ninse diamantin, în
necunoscutul ce ne înconjoară…
Dureroasă şi crudă existenţă, din devorator să devii instantaneu devorat! Dureroasă şi crudă trăire, să fi
pretutindeni acelaşi, dar mereu altul!
E miezul nopţii, aici, la capăt de lume, lupii albi îşi îmbracă hainele lor negre de gală, iar lupoaicele fecioare,
rămân pictate în albul imaculat al crinilor îngereşti, dansând la nunţile lor de cleştar…
Culorile tabloului se amestecă încet, încet…, încât imaginea devine abstractă, necontrolată, haotică…
Dis-de-dimineaţă, lupii înroşesc pânza, furând din trupul curcubeului toate culorile de foc…, amestecânduse printre oameni, alunecând în viaţa lor, împotmolindu-se într-un colţ al pânzei, acolo unde Diavolul lupilor
stă la pândă, rânjind de plăcerea păcatului lupesc…
Din visul meu, înmănuchiat cu umbre neclare, coboară la amiază o haită de lupi albi, pierzându-se în
întunericul, ce ne înconjoară neştiut…
Îmi ridic şevaletul, aleg alte culori, pentru un nou cadru…
Lupi şi Om, o singură Moarte!

Invocation
Llham-beethwine
Tlham-beethwine
Like a wine
that isn't mine
……………
Like a sip
without a grip
in the air
ephemere…
Come to me
suddenly,
lonely,
statuesque
arabesque
of a thought
through a port
long forgotten,
past the Southern
Sea of Wishes,
like the bushes
of the jungle
where the bundle
of desires are abandoned
under moss
wanted loss.
……………
Swinging vine,
Tlham-beethwine,
………
like a wine
that isn't mine
…………
Tie with dreams
all the fears.
Wash the feet of Fate
with tears.”

“We sat down and talked
across the sentiment that lay between us
like the fog separating the ship from the shore
Words flew back and forth
never reaching us,
lost birds desperately calling for each other în the storm
like homming doves, home sick no more.
We talked for the last time
sitting on both sides of the lie that divides us
like to handles of a burden
I still cannot lift
without you.”

Tragedia unui popor începe atunci când începe să uite de legământul său faţă de strămoşi. Limba,
istoria, demnitatea naţională sunt acei stâlpi pe care se sprijină o naţiune. O naţiune cu principii
morale profunde, cu rădăcini tari şi adânci în solul naţional, este invincibilă. Odată cu declaraţia de
independenţă a R. Moldova, ideea Unirii R. Moldova cu România a stat la ordinea zilei până-n 1993.
O parte de basarabeni înţelegeau că odată cu revenirea la Patria-mamă, România, îşi vor găsi
împlinirea naţională. Dar Federaţia Rusă, care este suuccesoarea politicii imperialiste a URSS, a
blocat prin cei trei conducători proruşi M. Snegur, P. Lucinschi şi V. Voronin, reîntregirea poporului
român. Dacă primii doi au marginalizat ideea Unirii, cel de-al treilea preşedinte a încercat să
resovietizeze R. Moldova, interzicând la televiziune cuvintele Basarabia, român, Unire, astfel
caracatiţa comunistă şi-a întins adânc tentaculele în societate. După căderea regimului Voronin, în
anul democraţiei restabilite, în ultimul timp s-au activizat discuţiile cu privire la Unirea Republicii
Moldova cu România. Cel mai mult au speculat asupra acestei idei comuniştii şi mass-media
rusească. Dar bolşevismul lui Voronin n-are sorţi de izbândă pe pământul românesc al Basarabiei.
Toţi acei moldoveni de vârstă înaintată care au votat pentru Voronin au greşit. Între timp, foarte mulţi
dintre ei au recunoscut acest lucru cumplit. Cu cât mai urgent se va democratiza televiziunea
„Moldova-1”, cu atât mai curând va veni în casele ţăranilor cuvântul şi adevărul despre noi, despre
România, despre limba română şi despre istoria românilor, despre politica sângeroasă a comuniştilor
şi esenţa integrării Republicii Moldova cu Europa şi România. Declaraţia domnului Mihai Ghimpu că
este român şi unionist nu trebuie să „şocheze” pe cineva. O asemenea opţiune este fundamentală
pentru că a fost expusă de un politician, de un om matur care a luptat toată viaţa pentru dreptul de a se
numi român. De asemenea putem fi de acord cu părerea politologului român Dan Dungaciu că în
prezent despre unionism trebuie să vorbim şi să scriem „cu calm” (“Timpul”, 2009, 11 septembrie). Nu
trebuie de făcut din „unionism” o „sperietoare”, o „matahală”, o „ameninţare” la viaţa oamenilor, după
cum o făceau bolşevicii lui Lenin, Stalin, Hruşciov şi Brejnev, iar în prezent o fac Voronin, Mişin,
Ţurcan, Postoico, Greceanâi şi Tkaciuk. Unionismul a fost, este şi va fi cea mai mare forţă în lupta
pentru existenţa populaţiei româneşti, dintre Prut şi Nistru.
Unionismul este o doctrină politică, naţională, economică, socială, culturală şi spirituală. A fi astăzi
unionist înseamnă a lupta pentru integrarea într-un stat a diverselor teritorii româneşti.. În 1848-1859
un unionism al secolului XIX a dus la formarea României moderne. Cu părere de rău, mult timp la noi
a fost falsificată ideea despre mişcarea unioniştilor anilor 1848-1859. Chiar şi George Călinescu,
peste o sută de ani, n-a înţeles esenţa politicii unioniştilor din revoluţia de la 1848-1849. El îi învinuia
că, chipurile, acestea propagau un «mesianism utopic». În realitate unioniştii de la 1848-1849 au
realizat Unirea din 1859.
În 1820-1828, peste 20 de unionişti din Basarabia au fost urmăriţi de ohranka ţaristă şi judecaţi. Ei
n-au reuşit să realizeze ideile unirii, dar unionismul ca formă de luptă politică s-a realizat în 1918 sub
altă formă şi în alte condiţii.
Unionismul românesc de asemenea şi-a schimbat formele şi metodele de luptă după 1991.
Unionismul a rămas ca politică de stat pentru a fi realizată în condiţiile integrării europene în România

şi a R. Moldova. – Anton MORARU, Romania are dreptate (V) Literatura şi arta, dr. hab. în istorie, prof. univ.
Unirea nu este nici „un vis frumos” asa cum spun unii şi nici un slogan. Unirea este un proiect sacru al
NATIUNII ROMANE.
Unirea cu România este singura cale de integrare accelerată a Republicii Moldova în Uniunea Europeana.
După ce în anul 2009 s-a produs o schimbare cardinală pe harta politică a Republicii Moldova. iar la putere
s-a instaurat o coaliţie liberal-democrată, cu titulatura de „Alianţa de Integrare Europeană, s-a radicalizat
politica de integrare în Uniunea Europeană. Iar la baza Uniunii Europene se ştie stau valori şi principii,
precum: respectarea transparentei, a obiceiurilor statelor membre în privinta riturilor religioase, a traditiilor
culturale, combaterea oricarei forme de discriminare, libertatea, democraţia, justiţia socială, legea egală
pentru toţi, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. libertatea de expresie.
Noua realitate politică din Republica Moldova, constituirea unei alianţe politice şi exprimarea aspiraţiilor
de integrare europeană a noii guvernări moldovene după alegerile parlamentare din 2009 a provocat Rusiei
o reacţie vădită de nervozitate. În special o deranjează foarte mult ideea unirii R. Moldova cu România, fapt
care ar extinde în această zonă Uniunea Europeană şi NATO, lucru inadmisibil pentru Federaţia Rusă. În
acest context pentru a menţine influenţa sa în Republica Moldova, Rusia aplică sancţiunile sale dure de
şantaj: 1. scumpirea gazului 2. intensificarea ameninţărilor / provocărilor militare în regiunea transnistreană,
instituirea unor războaie „vinicole”.Iar recent Comisia Electorală Centrală a interzis difuzarea unui spot. PNL
ce promova direct ideea Unirii Republicii Moldova cu România. UNIREA R. MOLDOVA CU ROMANIA –
CALEA CEA MAI SCURTA DE INTEGRARE IN UE. CEC a interzis tuturor mijloacelor de informare în masă
să difuzeze spotul electoral al PNL. Decizia a fost luată ca urmare a contestaţiei depuse de juristul PCRM,
Sergiu Sârbu. După cum se vede, caracatiţa comunistă, coloana a 5-a a Rusiei e încă vie şi atacă, atacă în
stilul imperialismului stalinisto-rusesc, de interzicere a ideii de Unire. Se cunoaşte că soarta oricărui stat
poate fi discutată în condiţiile legii, aşa cum Quebec-ul organizează o dată la un deceniu cîte un referendum
despre secesiune, Groenlanda încearcă să obţină pe aceeaşi cale independenţa, iar cele două state
cipriote discută tot mai des despre o eventuală unificare, la fel şi Moldova, sau oricare alt stat, parte de ţară şi
de societate poate să se pronunţe asupra formei lor de organizare.
Unirea Basarabiei cu România este încă o temă tabu la Chişinău. Până când?
CEC A ADMIS CONTESTAŢIA JURISTULUI PCRM: SPOTUL ELECTORAL AL PNL ESTE INTERZIS.
PAVLICENCO: VOM ATACA ÎN JUDECATĂ DECIZIA CEC

(continuare din numãrul anterior)

437. Unde altundeva să te ascunzi de timp decât în inima care-ţi transformă trecutul
în viitor?
438. Goliciunea viselor constă numai în substanţa gândurilor.
439. Nu-ţi săpa propriul suflet cu mândrie şi infatuare fiindcă doar cu acesta vei
rămâne după ce ţărâna din tine se va întoarce la ţărâna lumii.
440. Nu te ascunde de teamă dacă vei dori să o învingi.
441. Iubeşte-ţi teama ca să fii fericit.
442. Ar mai fi la fel de frumos Pământul fără de nori?
443. Nu există om neînsemnat. Fiecare are proprii săi strămoşi care se reduc la
acelaşi strămoş comun.
444. Forţa unui om trebuie să stea în primul rând în strămoşii săi.
445. Iubirea strămoşilor tăi este Lumina Divină a sufletului tău.
446. Câte suflete nu au trăit mari iubiri, câte nu au trecut prin viaţă pentru ca tu să exişti astăzi? Mai
poţi fi un oarecare neînsemnat?
447. Culorile curcubeului sunt mai aprinse pentru cel ce crede în lumină.
448. Şi marii gânditori au avut gândurile lor mici.
449. Democraţia este pâinea Ierarhiei.
450. Nu te sfătui cu viaţa fiindcă unicul ei sfat va fi deşertăciune. Întreabă moartea dacă merită să
trăieşti.
451. Cine îţi spune că ştie ce face crede-l fiindcă nu are altă opţiune.
452. Apogeul duşmăniei se află la cel ascuns de sine.
453. Nimeni nu poate fi mai presus de el însuşi.
454. Nimic nu poate fi mai dureros decât tortura sufletului răstignit pe crucea iubirii.
455. Când privesc această lume mă întreb dacă poate uita Dumnezeu?
456. Cuvântul cel mai adevărat este cel nerostit.
457. Părul frumuseţii Destinului tău este spulberat de vântul morţii unui Timp al norocului de a fi fost
în această lume fără de noroc.
458. S-a răsculat Timpul de atâta Iluzie a Vieţii încât a plouat numai cu speranţe deşarte peste
înţelepciunea ce înveşmânta moartea.
459. Suntem o lacrimă de vis dincolo de noi înşine mereu.
460. Durerea şi Destinul sunt cele două dimensiuni ale acestei lumi schimbate de Iluzia Vieţii în
spaţiu şi timp.
461. Cine ştie câte curcubeie de Timp vor mai trece până am să întâlnesc ochii tăi de dincolo de
viaţă.
462. Lasă-mă să fiu singur cu mine însumi şi nu-mi insulta amăgirea cu frunza ruginită a iubirii vieţii
tale.
463. Suntem cenuşa izvorâtă din cuptorul facerii ce arde iubirea părinţilor pentru noi.
464. Câte stoluri vor mai brăzda cerul vieţii mele în căutare de moarte prin Destin?
465. Urmele viselor sunt lacrimile trezirii.
466. Spune câte cuvinte ai hrănit cu inima ta?
467. Te înţeleg înger al morţii că eşti unica noastră destinaţie unde viaţa va rămâne fără Destin.
468. Am să te strâng în braţele viitorului meu pentru a ne regăsi în eternitatea fără de trecut a morţii.
469. Am crezut în bolta înstelată a sufletului tău mai presus decât în steaua mea şi m-am pierdut de
mine dar şi de steaua noastră.
470. De ce numai visul poate naşte sau ucide, dărui sau iubi?
471. Cât de clasică este pentru fiecare dintre noi moartea atunci când devine un tipar al destinaţiei
vieţii.
472. Să credem în Iluzia Vieţii trăindu-ne astfel viaţa. Iată una din formulele magice de a fi fericit.
473. Toate cuvintele vieţii tale sunt un bulgăre de zăpadă care se rostogoleşte neîncetat spre
cuptorul încins al morţii.
474. Numai ochii tăi pot fi mai adânci decât întregul Univers la un loc.

475. Atunci când am vrut să cuprind fumul de ţigară spunându-ţi cât de mult te iubesc nu am greşit.
476. Doar în palma ta am găsit şanţurile râurilor din care să beau apa vieţii.
477. Nimeni şi nimic în această lume nu va reuşi să despartă acelaşi Dumnezeu aflat în două suflete.
478. Trandafirii sunt mai frumoşi atunci când înţeapă fiindcă doar astfel le simţi măreţia.
479. Uită de lume dacă vrei să te înţelegi pe tine însuţi.
480. Linia orizontului vieţii mele se ascunde în inima ta.
481. Am respins orice contact cu unele cuvinte răcite pentru a nu mă îmbolnăvi.
482. Nu-mi mai spune încotro să mergem fiindcă cu toţii avem acelaşi drum spre moarte.
483. Nimeni nu ştie cu precizie de unde anume vine pentru
a-şi răspunde de ce merge.
484. Ţi-am visat lumina stelei tale în noaptea sufletului meu şi de aceea am înţeles de ce anume te iubesc.
485. Chiar dacă paşii de foc ai Timpului lasă urme adânci în sufletele noastre nu vor reuşi niciodată să calce
în picioare miracolul amintirii pentru care existăm.
486. Nici norii nu-şi iartă stropii atunci când sting focul unei iubiri.
487. Am renăscut din cenuşa propriei noastre mântuiri asemenea unei păsări Phoenix.
488. Mergi mereu dincolo de mine însămi dacă doreşti să mă întâlneşti.
489. Lasă păcatul în pace fiindcă nu are nici o vină în sinea lui că există.
490. Atunci când steaua noastră va străluci dincolo de orice moarte, spaţii sau timpi vei înţelege că nu am
trăit niciodată viaţa ci clipa.
491. Am să mă întorc cu faţa dorului spre orizontul inimii tale obosite de norii roşii ce se anunţă a fi norii de
vânt ai împlinirii.
492. Lasă-mi deşertăciunea vieţii să curgă spre oceanul morţii din mine.
493. Nu te întrista atunci când ramul care ne uneşte destinele se rupe sub greutatea gândurilor noastre
fiindcă merge spre aceeaşi moarte spre care mergem şi noi.
494. Nu există înţeles greşit fiindcă şi acela este tot un înţeles dar cu un alt sens.
495. De ce frigul privirii tale arde orice cuvânt neîmbrăcat îndeajuns de sufletul meu?
496. Cum reuşeşte Timpul să cânte romanţa eternă a iubirii când el macină eternitatea?
497 Poartă harta înţelepciunii cu tine spre a nu naufragia printre valuri de regrete pe ţărmul ratării.
498. Nu există om cu adevărat fericit întreaga lui viaţă ci doar om cu adevărat trăit de viaţă.
499. Nu lăsa gheaţa cuvintelor să-ţi inunde lacrima dorului.
500. Cu toţii avem diverse ţinte pe care le dorim îndeplinite în viaţă uitând că şi viaţa are ţinta ei în moarte.
501. La început vei găsi frumuseţea în tine şi abia pe urmă în afara ta.
502. Oricât de mult te vei înveli cu pleoapele ochilor nu vei reuşi să uiţi de frigul unor sentimente.
503. Cui să-i spui de senin, de cel mai senin sens al vieţii tale dacă nu palmelor bătătorite de zborul aripilor
morţii spre nicăieri.
504. Care oglindă poate fi mai plină de viaţă decât luciul unui lac al suferinţei plin de sudoarea acestei
existenţe încât dă pe dinafară?
505. Nu te îngrijora de nimic fiindcă şi acesta îţi este predestinat prin moarte.
506. A ajuns cineva să înţeleagă sensul acestei lumi împotmolite în propriul ei Destin?
507. Fiecare tren îşi are calea sa precum fiecare viaţă, moartea sa.
508. Numărul zilelor vieţii ţine de moarte.
509. Cel obosit să se odihnească, cel viu să trăiască dar cel mort mai poate să moară?
510. Ce mare diferenţă este între mine şi cel din afara mea încât ajung deseori să mă întreb cine sunt eu?
511. Oriunde ai merge tot ai avea de venit înapoi în afară de moarte.
512. De ce sunt cataclisme? Fiindcă se cutremură până şi cuvintele Lui Dumnezeu de această lume.
513. Am să mă aşez în braţele luminii ochilor tăi pentru aţi putea contempla aştrii infiniţi din tine.
514. Nu atinge niciodată moartea dacă vrei să trăieşti.
515. Ţi-aş dărui un buchet de iubire din florile inimii mele ce nu se vor ofili niciodată.
516. Vrei să afli adevăratul înţeles al menirii noastre din această lume? Priveşte singurătatea şi întreabă-te
dacă este bună?
516. Nimeni nu este nimeni decât dacă nu s-a născut să poată muri.
517. M-am plimbat pe faleza privirii tale şi am încercat să înţeleg zborul pescăruşilor unor gânduri spre
nemărginire dorind să înţeleg de ce trăim în lumea orizonturilor morganatice.
518. Instinctul vieţii are ca apărător suprem: Moartea!
519. Navighez în deriva sorţii pe lumina ochilor tăi încercând să aflu farul călăuzitor al marii noastre iubiri în
noaptea unor sentimente albite de bruma speranţelor de a fi împreună.
520. Cel mai bun drum este cel pe care îl iubeşti.
521. Nu fastul unei sărbători este important ci menirea sărbătorii de a schimba ceva în noi.
522. Fără sărbători am fi mult mai săraci şi am pierde legătura noastră cu sacrul din noi.
(continuare în numărul următor)

Există această tendinţă în România de azi, de a se crede căci noi cei care trăim în
America de Nord, trebuie să fim plin de bani. Deasemenea există preconcepţia că pe
aici, banii cad din cer iar munca nu e prea grea. Iată cum se desfăşoară o zi de muncă
din viaţa noastră: Ne trezim dis-de-dimineaţă, luăm în grabă câteva lucruri foarte
necesare (pijamale etc) şi la ora 3:00 dimineaţa suntem deja îmbarcaţi în maşină,
gata de a străbate un drum lung de 800 Km. Da, la noi drumurile sunt foarte lungi.
Dacă nu eşti un bun şofer, viaţa devine iad.
Maşina echipată cu GPS ne scoate, pe negândite, din Montreal evitând aglomeraţia de mai târziu.
Pe la ora 5:00, când se mijeşte de ziuă, noi ne îndreptăm spre Toronto. Suntem aşteptaţi la un client,
la ora deschiderii oficiului, ora 8:30. Avem timp pe drum să ne oprim pentru o cafea mare pe care o
împărţim frăţeşte (care îndrăzneşte prinde mai mult) în timpul mersului. Ce bună este o cafea
fierbinte, la prima oră a zilei! Nu numai că te trezeşte dar îţi dă şi acel zel care te face să gândeşti
pozitiv să poţi înfrunta greutăţile cu mai multă uşurinţă. Căldura, mirosul cafelei, culoarea chiar (acel
brun închis) sunt toate elemente stimulante, în cazul meu. Îmi produce uneori arsuri de stomac dar
sunt pregătită să atenuez acest efect secundar.
O maşină de poliţie ne-a urmărit câtva timp; rulăm aproape la limita vitezei admise (120 Km pe oră).
Au luat o altă direcţie iar noi, voioşi, străbatem sutele de km cântând doine româneşti şi făcând
planuri de viitor. Am depăşit, fără mare întârziere, câteva accidente rutiere minore şi iată-ne ajunşi la
clientul din Ajax. Discutăm şi facem demonstraţii cu modul de funcţionare a unei maşini noi, de
curând pusă pe piaţa de una din marile companii americane cu care noi facem business. Clientul
pare mulţumit şi ne lasă să sperăm că o să cumpere acest sistem. Din nou la drum, intrăm în traficul
de Toronto acum. În apropierea acestui mare oraş din centrul Canadei, traficul este permanent, nu-l
poţi evita indiferent de ora la care te-ai trezit. Se construieşte mult pe şosele şi în oraş. O pătură de
smog se zăreşte în depărtare. Cu răbdare depăşim acest"punct cald" lăsând în urma marele oraş (pe
care o să-l vizităm la întoarcere) ca să ajungem la Fort Erie unde Dentistul ne aşteaptă să-i
prezentăm o maşină nouă pentru un oficiu nou. Şi ce frumos oficiu cu tot echipamentul modern, bună
poziţie, accesibil din toate direcţiile chiar pentru USA care se vede dincolo de pod. Această mică
localitate din vestul Canadei simţi că încă îţi vorbeşte despre trecutul încărcat de istorie aparţinând
celor două state vecine şi nu întotdeauna prietene, Canada şi USA. Nu ai decât să asculţi murmurul
apei care le desparte şi o să te convingi. Obiceiurile, mai ales alimentare, sunt asemănătoare. Nu am
rezistat să dăm curs la această reclamă: Try Our, All-U-Can Eat Breakfast, Anytime, Everyday.
Restaurantul era plin la refuz, ospătarii nu mai făceau faţă; în aşteptare să fim serviţi ne-am aşezat pe
o canapea să privim la TV discursul preş. Obama cu ocazia vizitei în Luisiana (comemorarea
victimelor uraganului Katrina); vorbea mult despre crearea de joburi, în
special pentru populaţia de origine africană care predomină în sudul
USA. În localitate sunt şi restaurante care servesc meniuri sofisticate,
unde l-am sărbătorit pe Sf-Alexandru. Tot aici am mâncat şi cel mai bun
chilli. Şi tot aici era să mor din cauza căldurii. Erau 35 de grade, la
umbră. Am intrat repede într-un local cu aer condiţionat. Seara am mers
la Niagara, unde am revăzut măreaţa cădere de ape(de unde vin şi unde
se duc aceste ape?) Ce Creaţie!!!!!!!!!!! Ce Terapie!!!!!!!!!!! Ne-am răcorit,
recreat şi renăscut. Am dobândit noi energii. Am admirat această parte
de ţară a Canadei atât de bogată în frumuseţe şi resurse naturale şi
după o zi de munca era timpul să ne întoarcem la Montreal. Ne-a luat
mult mai mult, drumul spre casă; am condus o noapte întreagă, cu multe
opriri e drept şi câteva peripeţii dar cel mai mare obstacol au fost
coloanele de camioane uriaşe, puternic luminate care ne oboseau peste
măsură. Ne-am refăcut greu după acest voiaj şi iată că suntem din nou
pe drum „For a living”!

Rândurile acestea au fost scrise ca un omagiu adus celui care a fost Nae Ionescu. La 15 iunie 2010
s-au împlinit 120 de ani de la naştere, iar la 15 martie, 70 de ani de la trecerea sa în lumea umbrelor.
O dublă aniversare, ce ar fi meritat, poate, puţină atenţie din partea intelectualiilor români, fie ei
aflaţi în ţară sau în exil. Se aruncă, iată, încă odată, valul uitării sau al ignoranţei peste o personalitate
de seamă a culturii române, la fel cum, în urma cu trei ani, în 2007, puţini au fost cei care şi-au amintit
de centenarul Mircea Eliade. Cu toate acestea, putem spune, fără frică de a greşi prea mult, astăzi,
ca şi în primavara anului 1940 când pleca pe ultimul drum, Nae Ionescu fascinează şi, poate acesta
este motivul pentru care „boierii minţii”, neo-comisarii culturii române de astăzi, încearcă ocultarea
lui.
„Ce soartă stranie a avut omul asta extraordinar, care moare neîmplinit, nerealizat, învins şi – dacă
nu mi-ar fi greu s-o spun – ratat”, nota Mihail Sebastian în jurnalul sau, în dreptul datei de 15 martie
1940, ziua morţii fostului său director de la „Cuvântul” şi continua acelaşi autor… „Nae Ionescu
moare la 49 de ani, neluat în serios, înfrânt.”
Aşa să fie oare?, ne întrebam noi. În cele ce urmează, vom prezenta, la început, foarte pe scurt,
viaţa celui care a fost Nae Ionescu, pentru ca în partea a doua să ne ocupam de moştenirea lui
spirituală, cum a fost ea păstrată de cei care l-au cunoscut şi admirat de-a lungul timpului.
Nicolae C. Ionescu s-a născut la Brăila, unde a urmat studiile primare, gimnaziale şi liceale. Se ştie
că a fost exmatriculat de la Liceul Nicoale Bălcescu, în ultimul an, pentru implicare în activităţi
socialiste, terminându-şi studiile la un alt liceu. Apropierea de Panait Istrati, faimosul socialist
brăilean şi acuzaţia de „republicanism national” pot parea ciudate pentru cel care va deveni mai târziu
un susţinător de seamă al lui Carol al II-lea, membru de seamă al camarilei regale, e drept, nu pentru
mult timp.
Urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, încheiate cu o specializare în
filosofie. Începutul primului război mondial îl surprinde în Germania unde se afla inscris la doctorat.
Este inchis, impreuna cu sotia, în lagărul de prizonieri de la Celle – Schloss, de lângă Hanovra.
Eliberat în 1917, îşi susţine doi ani mai târziu, la Munchen, doctoratul cu profesorul Baumker, cu teza
„Die Logistik als Versuch einen neuen Begrundung der Mathematik” – Logistica ca o nouă
încercare de definire a matematicii. În acelaşi an se întoarce în ţară.
Funcţionează pentru o scurtă perioadă de timp ca profesor şi director la Liceul militar Mânăstirea
Dealu, după care este numit asistent la catedra de logică a profesorului Constantin Rădulescu Motru.
Odată cu numirea la Universitatea din Bucureşti, ia naştere mitul Nae Ionescu. Studenţii ce vor
frecventa cursurile Facultăţii de Filosofie în deceniile trei şi patru vor intra în contact cu un profesor

mai puţin obişnuit. Fiecare generaţie va lăsa mărturie ce a însemnat întâlnirea cu Nae Ionescu. Mircea
Eliade, unul dintre primii săi studenţi, nota în memoriile sale: „Simţeai că ce spune Nae Ionescu nu se găsea
în nici o carte. Era ceva nou, proaspăt gândit şi organizat acolo, în faţa ta, pe catedră. Era o gândire
personală şi, dacă te interesa acest fel de gândire, ştiai că nu o puteai întâlni altundeva, că trebuie să vii aici
s-o primeşti de la izvor. Omul de pe catedra ţi se adresa direct, îţi deschidea probleme şi te învăţa să le
rezolvi, te silea să gândeşti „Emil Cioran, dintr-o generaţie mai târzie, îşi amintea, la rândul său că „… intrai
cu el într-o problemă şi avansai odată cu el. Foarte rar întâlneşti un asemenea profesor. Reuşea să creeze o
colosală intimitate în gândire”. „Nae Ionescu a fost un adevarat Socrate pentru elevii săi”, îşi amintea un alt
fost student, Mihai Sora, pentru a continua: „Nae Ionescu a avut curajul să regândească pe cont propriu,
problemele pe care i le punea, omului trăitor în ea, lumea în care, de bine de rău, acesta apucase să trăiască
„.Voi încheia cu amintirile lui D.C.Amzar, alt student apropiat profesorului: „Fără să rezolve întodeauna
problema în discuţie, Nae Ionescu deschidea ochii şi mintea studenţilor asupra soluţiilor posibile şi indica
drumuri de gândire. Uneori oferea el însuşi soluţia, când o avea, dar nu dispunea totdeauna de soluţii gata
făcute. De obicei le căuta – sau se facea că le caută – în faţa noastră, şi în aceasta consta în primul rând
maiestria lui de pedagog înnăscut."
Dacă prin cursurile ţinute la Universitate Nae Ionescu a devenit popular printre studenţi, activitatea de
ziarist la Cuvântul, al cărui proprietar şi director devine în 1928 după moartea lui Titus Enacovici îl va
propulsa în lumea fabuloasă a publicisticii şi politicii romââneşti interbelice. „El a introdus în gazetăria
românească o dimensiune europeană”, mărturisea într-un interviu Mircea Eliade. „Scria cum scrie
Unamuno, discuta într-un articol de ziar probleme de filosofie, de etica, de teologie.”
Alte reviste la care a colaborat Nae Ionescu în perioada respectivă au fost Noua Revistă Română şi
Ideea Europeană, ambele conduse de Constantin Rădulescu-Motru, la Gazeta Matematică şi, în calitate
de redactor, la revista internaţională de sinteză ortodoxă Logos.
La sfârşitul anilor '20 Nae Ionescu se implică tot mai mult în arena politică, transformând Cuvântul într-o
port-a-voce în favoarea revenirii la tron a prinţului Carol. Fostul liicean, exmatriculat pentru convingeri
republicane, s-a transformat într-un al adept al monarhiei autoritare şi, odată cu întoarcerea în ţară a celui
care, din iunie 1930 v-a fi cunoscut drept Carol al II-lea, un membru de seamă al camarilei regale.
La mijlocul deceniului patru însă, Nae Ionescu descoperă Legiunea Arhanghelului Mihail şi pe carismaticul
lider al acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Relaţia lui Nae Ionescu cu Mişcarea Legionară este prea
complexă pentru a fi discutată în aceste rânduri, lăsând subiectul deschis pentru o viitoare lucrare.
Nu vom trece totuşi cu vederea faptul că, apropierea de Mişcarea Legionară în care vede o forţă capabilă
să regenereze România acelui timp, îl va îndeparta de palatul regal, unde îi vor fi închise uşile de acum
înainte. În schimb, i se vor deschide în faţă porţile închisorilor, beneficiind de două ori, în 1934 şi în 1938 de
„dreptatea regală", cum el însuşi a definit cele două perioade de detenţie, executate din ordinul suveranului
pe care-l ajutase să-şi recapete tronul.
Îndepărtat de la Universitate, ziarul Cuvântul suspendat, urmărit permanent de agenţii Siguranţei, Nae
Ionescu se retrage la vila sa de la Băneasa unde, la 15 martie 1940, este văzut pentru ultima dată de către
Mihail Sebastian, întins pe catafalc. Până şi în jurul morţii sale s-au creat legende: otrăvit din ordinul regelui,
sau al amantei regale Duduia, mâna servicilor secrete britanice sau acţiunea spionajului german. Oricare ar
fi adevărul, nu putem trece cu vederea nota regelui Carol al II-lea din Însemnări zilnice, la data de 15
martie: „Moartea lui a fost subită, inima nu l-a mai ţinut, suferea de multă vreme, având o leziune la cord,
încât pentru acei care erau în curent cu starea lui n-a fost nici o surpriză. Moartea lui aduce azi un mare
serviciu ţării…". Ciudate aceste cuvinte scrise de rege, ca să nu spunem mai mult.
Odată cu plecarea spre tărâmul umbrelor, mitul Nae Ionescu a căpătat proporţii. Dacă în timpul vieţii nu a
publicat nimic, pentru el închegarea unei cărţi reprezenta o închistare a sistemului filosofic, după dispariţia
sa, foştii studenţi, atât cei din ţară cât şi cei siliţi de vremurile tulburi să-şi orânduiască viaţa pe alte
meleaguri, au căutat să publice din şi despre Nae Ionescu. Aceasta considerăm noi a fi moştenirea lui Nae
Ionescu. Este adevărat, de-a lungul timpului şi încă de pe vremea când încă mai era în viaţă, Nae Ionescu a
avut şi detractori. Această dichotonie, Nae Ionescu bun – Nae Ionescu rău a continuat până în zilele noastre.
Pe ambele baricade s-au situat personalităţi ale vieţii culturale româneşti sau activişti politici. Să vedem cum
s-a desfăşurat această luptă, fără învinşi şi fără învingători de durată.
Primele recuperări, ca să le numim aşa, din opera lui Nae Ionescu, datează din anii celui de-al doilea
război mondial. Şi, ca să apelam la un joc de cuvinte, s-au desfăşurat pe două… fronturi.

Pe de-o parte, în ţară, a luat naştere „Comitetul pentru tipărirea operei lui Nae Ionescu", din care au facut
parte foşti studenţi ai profesorului, cum ar fi Mircea Vulcănescu, Costache Floru sau Constantin Noica,
prieteni ca Octav Onicescu sau admiratori de genul lui Sandu Tudor. Sub egida acestui comitet, au văzut
lumina tiparului următoarele volume: Istoria logicei, în 1941 (reditată în 1943), cuprinzând cursul ţinut în
anul universitar 1929 – 1930; Metafizica, partea întâi, în 1942, având la baza cursul de „Teoria cunoştiinţei
metafizice. Cunoaşterea imediată", ţinut la Universitate în anul 1928 – 1929. Un an mai târziu, în 1943,
apare sub regia aceluiaşi comitet Logica generală, după un curs ţinut în anul universitar 1934 – 1935,
pentru ca în 1944 să fie tiparită Metafizica, partea a două, cuprinzând cursul de „Teoria cunoştiinţei
metafizice. Cunoaşterea imediată", curs ţinut în anul universitar 1929 – 1930. În volumul II al memoriile sale
apărute la mijlocul anilor '80, Octav Onicescu îşi amintea însă, cu totul altceva: „…Primesc printr-un
cunoscut un mesaj, pe care şi acum îl consider prietenos, al mareşalului Antonescu. Mă ruga să pun capăt
tipăririi cursurilor lui Nae Ionescu, de care se ocupa un grup de filosofi sub conducerea mea (M. Vulcănescu,
C. Floru şi C. Noica). Am înţeles cu toţii că era ceva important şi am încetat să ne ocupăm de aceste publicaţii
strict filosofice: două volume de „Istoria Logicii” şi un volum de „Logica” tipărit la Toroutiu, aşteptând
explicaţiile care n-au mai venit."
Ne întrebăm, oare ce motiv aşa de important a avut mareşalul Antonescu încât să ceară suspendarea
publicării cursurilor naeionesciene.
De cealaltă parte, în Germania, alţi foşti studenţi ai profesorului, legionari închişi în lagarul de la
Buchewald, pregătesc pentru tipar un volum care urma să cuprindă cele patru conferinţe ţinute de Nae
Ionescu, în mai 1938, în faţa legionarilor, pe când se afla internat în lagărul de la Miercurea Ciuc (unde o
vreme a fost închis şi Mircea Eliade). Bombardarea lagărului de către avioanele aliate chiar în data de 23
august 1944 au stopat aceasta iniţiativă. Volumul preconizat a apărut după aproape 20 de ani, în 1963, la
Editura „Armatolii” din Cetatea Eternă, sub titlul Fenomenul Legionar, cu un cuvânt înainte de Constantin
Papanace. Germania este însă locul în care, în anii '50, încep să apară primele carţi ale lui Nae Ionescu,
alcătuite de foşti studenţi sau foşti colaboratori de la Cuvântul. În 1951, sub îngrijirea lui George Racoveanu
şi cu o prefaţă de Mircea Eliade, apare volumul Convorbiri. În 1957, D.C Amzar tipăreşte la Fraţia
Ortodoxă din Wiesbaden volumul Îndreptar Ortodox.
În ţară, instaurarea dominaţiei sovietice prin cozile de topor autohtone, are în plan, pe lângă eliminarea
opozanţilor politici şi „purificarea" vieţii cultural artistice. Artiştii cu limba prea lungă, gen Tănase cu al său…
de la Tisa pân' la Don / Davai ceas, davai palton sau Al. O Teodoreanu cu..venea pe drum / un rus şi-un
tun / şi tunul rus / şi rusul tun… dispar încetul cu încetul. Bibliotecile sunt epurate pe baza unei hotărâri a
Consiliului de Miniştri iar rugurile de cărţi împânzesc toată ţara, de la curţile instituţiilor culturale la cele ale
particularilor. Despre arderea carţilor sub regimul nazist s-au scris opusuri şi s-au luat doctorate, despre
aceeaşi operaţiune făcută de comunişti se păstrează şi astăzi o tăcere suspectă. Numele lui Nae Ionescu nu
putea să nu figureze printre primele pe lista celor mai mari duşmani ai democraţiei populare. Interesant este
faptul că, în toţi cei 45 de ani, până în 1990, numele lui Nae Ionescu a devenit nomine odiosa. Chiar şi după
1960, în perioada aşa numitului dezgheţ cultural, numele său nu a avut niciodată undă verde pentru a fi rostit
sau publicat. În interviul luat de Adrian Păunescu lui Mircea Eliade în anii '70 şi publicat într-o revista din ţară,
într-o încercare de captatio benevolantiae a Maestrului de la Chicago University, numele lui Nae Ionescu a
fost înlăturat cu grijă de către cei ce aveau în mână destinele culturii române, provocând furia profesorului de
istoria religiilor. Abia mai târziu, în 1979, în volumul Sub semnul întrebării Păunescu a reuşit să-şi publice
interviul netrunchiat.
Dispariţia lui Nae Ionescu din istoria culturii române în acei ani nu i-a lasat indiferenţi pe oamenii de litere
români aflaţi în libertate. În Revista Scriitorilor Români, numărul 6 pe 1967, este publicat un articol: Nae
Ionescu inexistentul. Având ca punct de plecare volumul II din Dicţionarul Enciclopedic Român, apărut
la Bucureşti în 1964, profesorul şi gazetarul român din exil Mircea Popescu îşi exprimă indignarea faţă de
lipsa, printre cei 18 Ioneşti prezentaţi în volum, a celui care a fost Nae Ionescu, lipsă prezentată ca o politică
a guvernului român de rescriere a istoriei recente. Aceeaşi observaţie o va face, câţiva ani mai târziu,
Monica Lovinescu, când scrie despre monumental volum de Istoria Logicii de Anton Dumitriu. În masivul
volum, de peste o mie de pagini, Nae Ionescu nu este amintit deloc, lucru cu atât mai ciudat cu cât şi-a
obţinut doctoratul tocmai cu o lucrare de… logică. Mai mult, continua ceea care, în timp, va deveni o
prezenţă comună pe undele radioului Europa Liberă, catedra de la Universitatea Bucureşti a lui Nae Ionescu
era o catedră de „Istoria Logicei şi Metafizica”.
(continuare)

În acest an se împlinesc 66 de ani de la moartea poetului Ion Minulescu, maestrul de necontestat al
simbolismului, ridicat la rang de artă. O mare influenţă
asupra lui au avut versurile lui Charles Pierre Baudelaire.
La începutul secolului XX, fenomenul denumit
minulescianism, a stârnit mari controverse pe malurile
Dâmboviţei. Simbolismul a reprezentat un prim pas în
evoluţia liricii vremii. Poezia lui Minulescu urmărea să
asocieze valorile sugestivităţii cu elemente umoristice,
pline de muzicalitate. Un estetism dus până la ostentativ,
o retorică autoironică.
Ion Minulescu s-a născut în noaptea de 6 spre 7
ianuarie 1881, în centrul Bucureştiului, pe strada Covaci,
numărul 15. Cu o săptămână în urmă, Tudor Minulescu,
tatăl său, murise în noaptea de revelion, din pricina unei
hemoragii cerebrale. Alexandrina Ciucă, mama viitorului
poet, intenţiona să nască la Slatina, la părinţii ei. Zăpezile
mari, viscolite, au împiedicat trenurile să mai circule, la
care s-a adăugat decesul neaşteptat al soţului. Văduva,
aflată la vârsta de 20 de ani, s-a recăsătorit cu Ion
Constantinescu, căpitan de cavalerie.
Ion Minulescu a urmat şcoala primară şi gimnazială la
Piteşti, unde era garnizoana tatălui său vitreg. Primele
poezii le-a publicat ca elev, în revistele Povestea vorbei şi
Foaie pentru toţi. În anumite cazuri a folosit pseudonimul
Nirvan, deoarece unul dintre profesori l-a obligat să
citească mai mult, decât să-şi piardă timpul cu scrisul.
Vacanţa de vară o petrecea la Slatina, la bunicii materni.
La un moment dat rămas corigent şi repetent, perioadă pe care a descris-o cu mult haz, în romanul
autobiografic Corigent la limba română. Revenit în Bucureşti, s-a înscris la pensionul Brânză şi
Arghirescu, unde, pentru a recupera timpul pierdut, a promovat într-un singur an clasa a şasea şi a
şaptea. A primit diploma de bacalaureat, în anul 1899, după care a plecat la Paris, spre a urma
Ştiinţele juridice. Va renunţa rapid la ele, atras de o literatură nouă, fermecat de poezia simbolistă.
A citit pe nerăsuflate versurile lui Baudelaire, Nerval şi Verlaine. Luat de mirajul noului curent, a
început să participe cu mult interes la toate reuniunile literare, în mijlocul confraţilor simbolişti şi a
protipendadei timpului. Anturajul lui era format din scriitori, pictori şi actori români, aflaţi la studii,
precum Gheorghe Petraşcu, Camil Ressu, Cecilia Cuţescu, Jean Steriadi, Maria Ventura, Toni
Bulandra şi alţii. În cafenelele Parisului discuţiile erau lungi, vesele şi benefice. Poetul a recunoscut că
impactul cu ceva nou l-a maturizat: Găsisem un bogat material poetic, construit în formule noi, în
imagini surprinzătoare, cu repetiţii obsedante, cu efecte onomatopeice şi, mai ales cu ecourile
proaspete şi puternice ale unei muzici străine, care trebuia să devină mai târziu chiar muzica mea.
În anul 1904 s-a întors la Bucureşti, unde şi-a păstrat o perioadă barba roşcată. Vechii amici au

văzut diferenţa. Era mult mai elevat, boem şi ostentativ. Începe să frecventeze cafeneaua Papa Kubler,
aflată pe strada Imperială, colţ cu Calea Victoriei. Acolo se adunau nume de marcă, precum Victor Eftimiu,
Dimitrie Anghel, Şt.O.Iosif, Panait Cerna, lista fiind lungă. Participanţii erau împărţiţi în două tabere
antagonice, tradiţionaliştii şi moderniştii. Victor Eftimiu l-a caracterizat pe Minulescu ca fiind exuberant, cu o
lirică ce năvăleşte ca un torent.
Cu mari dificultăţi, Ion Minulescu a început să-şi publice poeziile în revistele vremii. La 1 februarie 1905, în
revista simbolistă Viaţa nouă, condusă de Ovid Densuşianu, apare poezia În pribegie, în care
demonstrează răceala cu care a fost primit autorul, la întoarcerea în ţară: Şi de-o fi să mă-ntorc iarăşi, iarăşi
să mă vază-n sat,/ N-o să vrea să creadă nimeni că sunt eu-că-i cel plecat/ Nimeni n-o să mă cunoască, şiochii reci ai tuturor/ Vor privi-ncruntaţi streinul poposit în satul lor.
Prin mijloace necunoscute, poezia În oraşul cu trei sute de biserici a ajuns la Berlin, unde a citit-o
Caragiale. Uimit de versuri şi de conţinut, acesta a precizat: În oraşul cu trei sute de biserici este ceva
nepreţuit. De mult n-am mai avut aşa impresie. Îl salut călduros şi îi mulţumesc pentru înalta plăcere ce mi-a
făcut cu ciudatele-i versuri. Extraordinar. Spre exemplificare redau strofa a doua: ...Preoţii-mbrăcaţi în
negru, ca şi cioclii,/ De trei ani, / Încruntaţi privesc mulţimea albă, adunată-n stradă, / Preoţii-mbrăcaţi în
negrul păsărilor mari de pradă / Tremură când văd mulţimea răzvrătită de trei ani!...
Pentru a nu se ploconi mereu la editori, la 20 martie 1908, Minulescu înfiinţează Revista celorlalţi. A dorit
să-şi publice toate poeziile, începând cu Romanţe pentru mai târziu. Anul 1910 reprezintă momentul de
răscruce al vieţii sale. La redacţia revistei Viitorul o cunoaşte pe viitoarea sa soţie, poeta şi pictoriţa Claudia
Millian. Marea sa iubire pasională va deveni o muză literară, sursă de inspiraţie. La 11 august 1911 s-a
născut Mioara Laurenţia, rodul iubirii lor.
În anul 1912, poetul scoate pe piaţă o nouă revistă, Insula. Printre colaboratorii apropiaţi erau George
Bacovia, Nicolae Davidescu şi Claudia Millian. În afară de versuri, Minulescu a scris proză şi dramaturgie. Se
pot aminti volumele: Roşu, galben şi albastru, Casa cu geamuri portocalii, piesele de teatru Manechinul
sentimental şi Pleacă berzele. Alături de Sică Alexandrescu şi Tudor Muşatescu a scris câteva cuplete
pentru un reuşit spectacol de revistă.
Pe linie administrativă a ocupat diferite funcţii, printre care director la Teatrul Naţional din Bucureşti şi
director general în Ministerul Artelor şi Cultelor. Este interesant faptul că nu a fost primit în Academia
Română şi nu a beneficiat de premii literare importante. Maestrul simbolismului a murit de inimă, în
Bucureşti, la 11 aprilie 1944, în timpul unui bombardament al Aliaţilor, explozii
care au pus capăt firului vieţii unui mare talent, aflat la apogeu.
Pentru a încheia aceste rânduri într-o notă mai veselă, aşa cum a fost poetul,
voi aminti un fragment din poezia Sunt un păcătos, părinte, strofe care, din
diferite motive, datorită unor cauze misterioase, nu au apărut în toate volumele
tipărite. Din lipsa spaţiului, voi prezenta numai dialogurile şi voi elimina
descrierea partenerei, a ispitei cu care făptaşul a săvârşit păcatul: La părintele
Vintilă / Vine-Arvinte, cam sfios / Şi se roagă-Fie-ţi milă / De un suflet păcătos! /
Chiar în Săptămâna Mare / Când tot omul e smerit / Şi posteşte cu-ndurare /
Uite, am păcătuit! / -Ai furat? întreabă popa ./ -Nu, prea sfinte! Fără vrere / M-am
dat răului şi, hopa, / În grădină c-o muiere!/- Vai de mine, vai de mine.../Greu
păcat ai săvârşit.../ Însă dacă-mi spui cu cine, / Poate vei
fi mântuit./ - Nu pot, a răspuns Arvinte,/ Să-mi fac chinul şi
mai greu,/ Nu pot s-o divulg, Părinte,/ Că mă bate
Dumnezeu!.../- Nu cumva ai fost cu Tanţi / Din Smârdan,
de peste drum?/- Nu pot s-o divulg, că Domnul / Mă
trăzneşte chiar acum!/.../ -Poate-ai fost cu Miţa Creaţa,/
Cea uşoară ca un fulg?/ -Cere-mi tot, ba, chiar şi viaţa/ Însă nu pot s-o divulg!/.../ -Măi,
Arvinte-ai fost cu Leana / Care şade pe Neptun?/- Oh, degeaba-mi zgândări rana,/
Fiindcă tot nu pot să-ţi spun!/.../ -Bine, du-te, meditează / Şi vii mâine mai dispus /
Domnul să te aibe-n pază/ -Sărut dreapta. Şi s-a dus./ Ajungând în colţ, ca vântul / Sa-ntâlnit cu Calistrat / Care-ntreabă:- Ei, Prea Sfântul / De păcat te-a dezlegat?/ -Încă
nu, răspunse Arvinte / Foarte vesel şi vioi / Dar aflai de la Părinte / Încă trei adrese noi!

AI STRÂNS, DOAMNE....
Doamne! Ai strâns cerneala
din toate călimările.
Ai umplut fântâna
cu mările,
De nu mai găsesc cuvintele
şi întrebările.
Doamne! Ai strâns pădurile
care citeau cu securile,
Dragostea şi urile
cu vină şi fără de vină,
De nu mai găsesc cuvintele,
nesfinte şi sfintele,
Îndreptate ca flintele
spre cei ce-au să vină.
Doamne! Ai strâns şi vâlcelele
şi munţii-n ulcelele
Unde stau ascunse cuvintele
sfinte, nesfintele.
Dar acuma mi-e sete
şi-am să rup o pecete,
Să le sorb înţelesul,
cuminţenia, eresul

IARTĂ-MĂ UNIVERS
Părtinitor e Universul,
sau poate că eu
Cu tălpile-mi aspre rănesc
poala lui Dumnezeu?
Ca pe-o ţoală spălată-n năduf
pe piatra de râu
Frecată-n leşia nopţii
până-i ruptă din brâu.
Sau poate, cu tropot,
rănit-am al zilei timpan
Fugărind cu pintenii arşi
iluzoriul liman:
Chilia apelor repezi
cu vârtejuri de fum,
Cărări pieptănate în grabă
în malul de scrum.

UNUI PRIETEN
Prin geamul sărutat de Dumnezeu
Sub fruntea lumii de odinioară
Prietene, strivesc un curcubeu
Şi-l pîngăresc cu lunga-mi oboseală.
În poala mea doar îngerii desculţi
Îmi calcă truda urmelor de iarnă
Spalîndu-mi tălpile cu rătaciri cuminţi
Ca să mă-ntorc la poarta ta în goană.
S-o ung cu mirul lumii dealtadată
Şi creştinându-ţi gherghirul dintre tîmple
S-adorm altarul miradelor ce-odată
Iertau pana ce-ţi scrie, şi fila ce se umple.

Fugit-am călare, fugit-am
s-ajung la liman.
Scrâşnind prin decenii
uitat-am să cresc din maidan
copilul cărunt,
când în bălţi ucis-am cu pietre
Tâmple ce-au copt nefirescul
sub ţăstul din vetre.
Iartă-mă Univers,
şi nu mai fi părtinitor,
Dezgroapă-mi zilele din cuiburi
mai încetişor
Macar o lună de vară
mai sparge-mi din sâmburi
Sau lasă-mi un apus,
să pun cuvintelor nimburi.

LA NUNTA NOASTRĂ
Motto:
la nunta ta nu pot să vin…
cu tinereţea veşnic la rever
şi gloria – peste eternitate,
la nunta noastră va cădea din cer
un înger poleit cu pietate.
SĂRUTUL SFINTEI-MARIA
cineva a sădit fluturi pe-alei,
aşa… de piatră, pe fiecare val.
degetele calde cu tactil de polei
scriu pe petalele lor – carnaval
arma taicii a dezertat din rastel.
pe prispa casei stă copliăria.
inima – vocaliză de menestrel;
trece desculă prin aer – Maria.
soldăţelul neviu bate la poartă
îşi poartă sub braţ mâna creştină.
ghicitoarea vinde boabe de soartă
şi în cimitir se face lumină.
fluturii neculeşi devin mai frumoşi
şi sar de pe-o cruce pe-o altă cruce;
se joacă de-a Iisuşii Hristoşi
şi dansul lor divin mă seduce.
am nevoie de o toamnă târzie,
acum, cînd ne arde vara-n cuptoare
în care coace pâini Sfânta-Mărie
şi fluturii liberi râd din fecioare.
iată: un fluture-mi cade pe frunte
aşa… inocent, doar suflet şi… mut.
simt amiros de floare de munte
şi presimt că vecia mi-a dat un sărut.
mă privesc într-o boabă de rouă
şi sunt ca o floare imaculată.
să vă dea Dumnezeul şi vouă
de pomană… câte-un zâmbet de fată.
dar cine a sădit fluturi pe-alei?
desigur: Tatăl şi-a probat măiestria.
miroase prin aer a parfum de polei:
calcă desculţă prin dor Sfânta-Maria…
7 august, 2010 – Montreal.

în ce armură să-l primesc la porţi?
un metafizic sunt – pe verticală.
sunt sigisbeul altor multor sorţi
sub o egidă guvernamentală.
sunt mirele, Maria-Sa, mireasa
este vânatu-al şaptelor decenii.
a fost să-mi fie mie, Ea – crăiasă,
când eu jeleam la sfintele vecernii.
nu cer îngăduinţă de la nimeni.
la nunta noastră vină şi piraţii,
dar poarta e închisă pentru himeni
şi nu-ntrebaţi, vă rog:; unde mi-s fraţii…
ce aripi mari mai am acum, ca mire!
Maria-Sa mie-mi va fi nevastă
iar preoţii şoptesc, sub patrafire,
că nunta asta nu-mi va fi nefastă.
se-ntoarce orologiul spre-alte vremuri,
spre alte nunţi ce nu au fost nuntite;
a fost o tinereţe de cheremuri
de care-mi amintesc a… pasă-mi-te…
Maria, ţine palma mea de-un deget:
este în viaţă clipa cea mai rară.
în toamna asta, iată: nu mai preget,
vreau să fugim spre-o nouă primăvară.
azi ne-au venit la nuntă şi părinţii.
de ţi se pare că e cerul greu
înseamnă că dansează-n ceruti sfinţii
şi musafir ne e chiar Dumnezeu.
cu anii tăi, Maria-Mea, şi-ai mei,
noi am sădit al vieţii noastre trunchi
şi nunta noastră o-nchinăm la zei
iar eu semnez poemul în genunchi!…
12 septembrie – 2010, Montreal

TOAMNELE DĂRUITE
şi vine toamna, când adorm salcâmii
şi eu trăiesc a multa primăvară
şi tu, poet, zbiceşti prin aer versul tânăr
şi eu aş vrea din nou să mi se pară…

LA NUNTA DE PIATRĂ

acolo, la zenit, m-aşteaptă vârsta
sub un prichici ascuns sub dure ploi.
în ochii mamei strigă întrebarea:
când ai să vii – MARIA – înapoi?

să vină la nunta de piatră
fecioarele toate din castre
cu cofe de apă senină
şi flori cu petale albastre

şi eu mă duc aşa cum bate viaţa.
destinul vieţii e destinul meu.
când cânt sau plâng pe praguri de troiţe
presimt c-aşa vrea bunul Dumnezeu.

să vină şi maica şi tata
mai tineri cum n-au fost vreodată
şi-n falduri cu raze de rouă
să-mi râdă-ntre vise o fată

… dar într-o iarnă, la o mănăstire,
m-am prosternat şi mi-am cerut bărbat
şi dintre toate visele-ncâlcite,
chiar printre lacrimi – Domnul mi l-a dat.

să vină întreg cimitirul
să vină-n cohorte şi câinii
să vină şi orbii şi lupii
să muşte corolele pâinii

poete, zvârli spre ceruri versul tânăr
iar eu trăiesc a multa primăvară
şi vine toamna când adorm salcâmii.
iubiţi părinţi: n-aş vrea să mi se pară…

să vină şi mirele – dacă
prin vrăji a fugit din destine
visând ca tot omul, să-şi facă
botezul în sânge la mine.

12 septembrie – 2010 Montreal

… ce negre sunt visele mele
ce lungă mi-e viaţa prin şatră

CÂNTEC DE STEA

lăsaţi lighioanele lumii
să-mi vină la nunta de piatră!
12 septembrie – 2010
la Montreal

mă arde sub tâmple un cântec frumos,
un dor nerostit ce-mplinirea şi-o vrea,
un glas ce-mi rasună în suflet duios:
Omule… Omule… iată o stea!
de-acee-n pădure tăcerilor mele
un strigăt se-naltă pe aripi de nea,
un cântec ce-şi sparge ecoul de stele:
Omule… Omule… iata o stea!
şi-n strigătu-acesta-s atâte candori
şi-atât de aproape-i de inima mea
că-mi vine sa-l cânt de o mie de ori:
Omule… Omule… iată o stea!
de-aceea privirile-mi zboară în sus,
spre-un dor nerostit ce-mplinirea şi-o vrea,
un cântec cu oameni… un cântec nespus:
Omule… Omule… iată o stea!

BUST DE MIRE

CIUDATUL TIMP

Această noapte fără semn,
Cu ploi de stele căzătoare,
Răsare din statui de lemn
În busturi albe de fecioare.

Azvârl cu pietre în copilăria
Ce şi acum încearcă să mă doară
Ca o cariatidă prăbuşită
Peste un trup ce a uitat să moară.

E vârsta când vânăm maturi,
Împovăraţi de carabine
Prin invizibile păduri
Umbrele fostelor sabine

Sub vatra lumii cerul toamnei arde
Strângând în doniţi strugurii din vii
Să-şi răcorească zeul meu de piatră
Metaforele timpului – târzii.

Şi câte doine-am dus în glas
Trecând maturi printre porunci
Şi câte doruri ne-au rămas
Din neodihna de atunci…

Mă reazim de bătrâne orologii
Şi-n zorii zilei viaţa mă învie
Să pedepsesc un templu ars de intrigi
Cu umerii săltaţi în mărturie.

Ne sprijinim în bărbi subţiri
La posturile dintre vineri
Şi vârsta ne visează miri
Minţindu-ne că suntem tineri.

Să nu zâmbiţi spre gândurile mele
Fără blazoane arse de peceţi,
Eu am aflat ce e copilăria
Din versurile spuse de poeţi…

Cea mai celebra voce de opera din ultima jumatate de secol, soprana dramatica Lucia BercescuTurcanu, a reusit sa atinga în stralucitoarea-i cariera cele mai inalte culmi ale succesului, pe toate
meridianele, realizand performante care au situat-o în topul celor mai ilustri slujitori ai muzei Euterpe.
Reusind sa sparga embargoul impus de autoritatile comuniste din Romania în jurul numelui ei, o
curajoasa reportera de la Radio Bucuresti a reusit sa-i consacre doua emisiuni de cate o ora şi
jumatate fiecare în ciclul „Corifei ai Artei Lirice”, intr-o perioada în care cultul personalitatii
conducatorului atinsese paroxismul şi marginalizase toate elitele şi valorile nationale.
Drumul spre glorie al artistei pe marile scene lirice ale lumii, pe care avea sa le cucereasca starnind
ropote de aplauze şi ovatii a pornit de la Opera Romana din Bucuresti, unde a fost considerata inca de
la debut un adevarat fenomen al Artei Lirice. In zilele în care numele sopranei aparea pe afis, se
formau la casa cozi imense în care iubitorii muzicii isi pierdeau pantofii. Nu este o figura de stil, ci un
fapt consemnat în cronicile muzicale ale vremii pe care artista si-a pus amprenta puternicei ei
personalitati.
Lucia Bercescu a inceput sa studieze muzica la varsta de 17 ani la insistentele surorii ei mai mari
Olga, o soprana lirica ce poseda o voce de o puritate desavarsita şi fusese declarata „cea mai
frumoasa voce a Romaniei” de un juriu prezidat de marele Enescu. In urma castigarii acelei
competitii, Olga Bercescu a plecat în Franta reprezentand tara noastra la Concursul International de
Canto organizat la Nisa, unde a obtinut premiul intai. Urmand traditia familiei, Lucia Bercescu a
inceput sa studieze în cadrul Scolii de Muzica şi Arta Dramatica din Bucursti cu Alberto Della Pergola
şi apoi cu Jean de Valingorski timp de sapte ani. Dupa aceasta perioada în care isi cauta şi
desavarsea personalitatea artistica, a trecut la Academia de Muzica a Conservatorului de Stat unde a
studiat la clasa de canto cu Elena Saghin şi la cea de opera cu Mihai Vulpescu. Despre acesti
profesori care i-au indrumat pasii în cariera artistica, soprana isi va aminti cu multa recunostinta în
toate interviurile pe care le-a acordat de-a lungul anilor.
Lucia Bercescu a debutat pe scena Operei Romane din Bucuresti în luna decembrie 1939 în rolul
Margaretei din „Faust” alaturi de Mihail Stirbei şi Edgar Istraty, sub directia maestrului George
Georgescu şi bagheta lui Alfred Alessandrescu, aparitia ei fiind considerata o adevarata revelatie.
Cronicarul muzical al celui mai mare ziar, „Universul”, consemna referitor la acel debut: „Cu glas
emotionant de frumos, cu admirabila fragezime în mediu, transparenta stralucitoare în acute, cu
neobisnuit de generoase insusiri naturale de timbru, limpezime şi finete, Lucia Bercescu a dovedit cu
prisosinta prezenta la Opera Romana a unui nou şi foarte pretios talent”. Marele succes repurtat în
rolul unui personaj cu atatea dificultati ca Margareta din „Faust” l-a determinat pe compozitorul
Alexandru Zirra sa-i incredinteze dificilul rol al Domnitei Ruxandra din opera sa „Alexandru

Lapusneanu”, alaturi de neuitatul Stefanescu-Goanga în rolul titular. Iata ce scriau în cronica muzicala a
spectacolului renumitii critici muzicali Mihail Jora şi Emanoil Ciolac: ”In Doamna Ruxandra am ascultat cu
adevarata emotie cel mai frumos glas femeiesc ce ne-a fost dat sa-l ascultam la Opera. Soprana Lucia
Bercescu este revelatia ultimilor ani, al carei glas este menit sa ne duca faima peste mari şi tari”. Renumitii
muzicologi au intuit şi anticipat o cariera fulminanta care, dupa Elena Teodorini şi Haricleea Darcle a venit sa
confirme continuitatea scolii romanesti de canto. Partenerul ei Petre Stefanescu-Goanga avea sa-si
aminteasca peste cativa ani intr-un interviu: „Eu l-am creat pe Lapusneanu. Am avut-o partenera în acest
spectacol pe Lucia Bercescu, cea mai frumoasa voce dupa Darcle”. Aceasta este adevarata ordine în
ierarhia celor mai mari soprane ale Romaniei de-alungul timpului.
Faima acestei voci de exceptie depaseste curand granitele tarii şi în anul 1942 este nominalizata pentru un
concurs de canto la Viena, la care au participat 15 soprane din toata lumea. Impresionand prin calitatile şi
tehnica ei vocala, este
angajata la Volksoper şi debuteaza pe o scena straina în rolul Aida de Verdi, invatand limba germana intrun timp record de numai doua luni, conform contractului care stipula ca rolul sa fie cantat în limba lui Goethe.
Debutul sopranei în capitala Austriei a produs un mare entuziasm în randul pretentiosului public vienez, iar
comentariile presei de specialitate au fost deosebit de favorabile, astfel incat obtine imediat un contract pe
cinci ani, cantand Tosca, Trovatore şi Elsa din opera Lohengrin de Wagner. Printr-un admirabil efort de vointa
a reusit sa impace şi pe iubitorii muzicii de opera din Bucuresti şi pe cei din Viena, facand naveta intre cele
doua capitale, în conditiile în care razboiul ce se dezlantuise era în plina desfasurare de forte în Europa şi
calatoria implica o sumedenie de riscuri în acele vremuri deosebit de tulburi. Repertoriul i se imbogateste
necontenit deoarece artista are disponibilitati nelimitate pentru muzica genului, cunoscand la perfectie arta
respiratiei şi stapanirea vocii. „O voce completa, care sa sune şi sa fie nuantata în toate registrele, trebuie sa
aibe ca baza solida arta respiratiei”, declara artista peste cativa ani intr-un interviu. Urmeaza alte patru roluri
noi în repertorul ei, care constituie tot atatea triumfuri: „Ebreea” de Halevy, „Agatha” din opera „Freischutz”,
„Eva” din „Maestrii Cantareti” şi „Contesa” din „Nunta lui Figaro”. In luna februarie 1943 cronicarul muzical al
ziarului „Tempo” mentioneaza dupa seria grandioaselor succese obtinute pe scena Operei Romane de
soprana dramatica Lucia Bercescu: „Daca am cauta sa caracterizam vocea ei, o comparam cu o lacrima
pura de cristal care reflecteaza în mod egal luminile şi armonia sufletului, în fiecare punct al drumului sonor”.
Dirijorul Egizzio Massini spunea la randul sau despre ea: „O voce de soprana dramatica precum cea a Luciei
Bercescu-Turcanu se naste la 200 de ani odata”. Artista, care a fost o buna prietena a familiei mele, mi-a pus
la dispozitie un dosar cu articole din presa timpului, din care am reprodus numai cateva, deoarece în toate,
fara exceptie, personalitatea ei artistica era redata în cuvinte impresionante, care ilustreaza dimensiunea
extraordinara a acestei soprane generos inzestrata de natura.
Dupa incheierea razboiului în anul 1946 Lucia Bercescu a interpretat la Budapesta rolul Aidei şi al lui Mme
Buterfly de asa maniera, incat publicul spectator din capitala Ungariei a solicitat cu toata energia şi ropote de
aplauze ce nu mai conteneau, repetarea „intrarii” interpretei şi a unor arii, lucru neobisnuit pe scenele vreunui
teatru liric. Incurajata de succes şi sigura pe fortele ei, siguranta care facea parte din trasaturile-i puternice de
caracter ce-i subliniau personalitatea, a plecat impreuna cu sotul ei dirijorul Constantin Turcanu, sa
cucereasca cel mai important pisc al scenei lirice, „Scala” din Milano. Tulio Serafim o angajeaza imediat şi
artista semneaza un contract pentru trei ani, deschizand stagiunea 1946-1947 cu opera „Nabucco” de Verdi
în dificilul rol al lui Abigaille, avand ca parteneri pe renumitii Gino Bechi, Cesare Siepi şi Fedora Barbieri.
Cucerind cu multa usurinta citadela Scallei, i se incredinteaza apoi rolul principal din opera „Gioconda” de
Ponchielli, în care a aparut de 12 ori. Dupa Scalla, a cucerit rand pe rand toate scenele lirice ale Italiei,
cantand alaturi de interpreti de renume mondial, precum Benjamino Gigli, Mario del Monaco, Maria
Filipeschi, Rafaele de Falchi, Elena Nicolai, Boris Cristoff şi multi altii. Impreuna cu Mario del Monaco,
partenerul ei preferat, a cantat pe absolut toate scenele lirice ale Italiei în operele „Turandot”, „Gioconda” şi
„Norma”, inregistrand peste tot succese rasunatoare. In numai trei stagiuni, Lucia Bercescu-Turcanu a
cantat la Teatro dell'Opera, Termele lui Caracalla şi Teatro Argentino din Roma, la Napoli, Bologna, Spezia,

Mantova, Trento, Rovigo, Trieste, Modena, Bari, Pisa, Cagliari, Piacenza, Torino, Cremona, Spoleto, Rimini
şi multe altele, pana la Palermo în Sicilia. Desi în Italia era tratata ca o adevarata regina, în anul 1951 a
traversat oceanul dorind sa cucereasca şi America. Si pe Noul Continent a repurtat mari succese, fiind
angajata la New-York City Opera şi Philadelphia, intreprinzand turnee de-a lungul şi de-a latul Statelor Unite
cu „Tosca”, „Aida”, „Andreea Chenier”, „Turandot” şi „Cavaleria Rusticana”. A intreprins turnee şi în America
Latina, la Caracas în Venezuela impreuna cu tenorul Ferrucio Tagliavini şi baritonul Guelfi, apoi a cantat în
Guatemala, San Salvador, Porto Rico şi Mexico.
Intre anii 1953-1962 a functionat ca profesoara la Scoala de Muzica şi Arta din Detroit, directia acestei scoli
find incantata sa o aibe în mijlocul lor, a mentionat în fisa ei personala ca: ”metoda ei de predare este
perfecta, bazata fiind pe normele de interpretare şi tehnica datorita careia a atins perfectiunea”. Soprana
dramatica Lucia Bercescu-Turcanu a interpretat peste 18 roluri pe toate scenele lirice din Italia, Austria,
Ungaria, Elvetia, Statele Unite şi America Latina. In repertoriul ei au figurat partituri cu mare grad de
dificultate, precum în operele Nabucco, Aida, Bal Mascat, Turandot, Mme Buterfly, Gioconda, Freischutz,
Lohengrin, etc. A cantat alaturi de cei mai renumiti cantareti ai timpului ei, sub bagheta unor celebri dirijori
precum George Enescu, Ionel Perlea, Karl Bohm, George Georgescu, Franco Capuana, Umberto Berettoni,
Carlo Moresco, Francesco Molinari şi altii. A sustinut numeroase recitaluri de lied şi concerte simfonice sub
cupola Ateneului Roman, Carnegie Hall, Brooklin, Santa Cecilia, Cluj, Iasi, Bacau, Craiova, Sibiu, Oradea,
etc. In Italia, tara muzicii, a fost declarata „cea mai buna soprana dramatica de dupa razboi, un adevarat
fenomen al artei lirice”. Aceasta declaratie demonstreaza dimensiunile artistice extraordinare ale sopranei
care a purtat tot timpul în suflet dorul de patrie şi nu a ascuns niciodata originea ei romaneasca. Dupa 17 ani
de absenta, în anul 1957 Lucia Bercescu-Turcanu s-a reintors în tara la rugamintea rudelor ei apropiate.
Datorita aprecierilor şi succeselor obtinute pe marile scene lirice ale lumii, autoritatile culturale comuniste au
fost nevoite sa-i recunoasca valoarea artistica, Trecuse de 50 de ani şi fiind inca în forma, a realizat cateva
inregistrari pe disc la Electrecord. La cererea publicului care nu o uitase, a sustinut un concert la Ateneul
Roman dovedind aceiasi stralucire ca în vremurile ei de glorie. Apare apoi în 12 reprezentatii la Opera
Romana cu „Tosca”, în Eva din „Maestrii Cantareti din Nurenberg”, în Leonora din „Trovatore”, facand şi un
turneu în cateva mari orase din tara. Dupa aceste ultime reprezentatii, artista care avea demnitatea unei
adevarate glorii nationale se retrage din viata activa, dedicandu-se în exclusivitate indrumarii unor soliste pe
care le-a ajutat sa cucereasca la randul lor scena Operei Romane.
Datorita convingerilor politice ale sotului ei, convingeri diametral opuse tezelor marxist-leniniste, Lucia
Bercescu-Turcanu a avut interdictie totala în Romania iar muzicologul Iosif Sava de la Televiziunea Romana,
în celebrele lui
“Serate Muzicale” pe care le vizionam impreuna, nu a mentionat niciodata numele acestei mare artiste care
a cucerit lumea, ducand „peste mari şi tari faima scolii romanesti de canto”. Singura care a reusit sa sparga
barierele impuse „de sus” în jurul numelui ei, a fost curajoasa Despina Petecel de la Radiodifuziunea
Romana, care a reusit sa o contacteze şi sa realizeze sub forma de dialog doua emisiuni memorialistice de
cate o ora şi jumatate fiecare, prima la data de 16 octombrie şi a doua la 30 octombrie 1981, emisiuni care au
avut darul de a scoate la lumina aceasta bijuterie muzicala ce a dus faima tarii noastre pe toate meridianele.
Televiziunea s-a simtiut la randul ei obligata sa realizeze o emisiune cu Lucia Bercescu-Turcanu de o
jumatate de ora, cea ce trebuie sa recunoastem, era un adevarat record în perioada în care aproape tot
spatiul de emisie era dedicat cuplului dictatorial. „In arta lirica a secolului nostru, personalitatea Luciei
Bercescu-Turcanu a insemnat o inmanunchere a tuturor acelor calitati care dau sens actului creator, definind
notiunea de arta autentica. Daca am incerca sa caractrerizam vocea sa, marturiseau cronicarii primelor
decenii ale veacului douazeci, am asemana-o cu o lacrima pura, ca un cristal care reflecteaza în mod egal
luminile şi armoniile sufletului”. Acestea sunt cuvintele cu care redactoarea Radiodifuziunii Romane,
Despina Petecel, a incheiat prima parte a Emisiunii memorialistice, în prezenta celei care a fost considerata
a doua voce de aur, dupa Haricleea Darclee.

Văd, aud, miros, gust, simt... deci exist!
Noi şi restul universului. Noi, buricul lumii. Cine suntem
noi? Părem a fi nişte fiinţe cu cinci simţuri declarate,
testate şi majoritatea la purtător. Le folosim pe toate în
fiecare zi, fără să avem conştiinţa importanţei lor decât în
momentul în care le pierdem.
Spunem mereu: „Văzul este cel mai important!” Cum
poţi trăi „pierzând din vedere” lumea multicoloră pe care
o trăim? Cum să nu mai pot să văd un apus de soare în
mare, zăpada de pe creştetul munţilor, chipul copilului
meu sau să nu mă mai pot bucura de o carte bună? Mi se
pare imposibil.
”Există atâţia orbi pe lumea asta”, mi-ar răspunde interlocutorul meu
invizibil. Ei nu se plâng niciodată de viaţa lor, din contră, unii devin mai
înţelepţi, încântaţi să-şi descopere acuitatea văzului sau dezvoltarea
altor facultăţi extrasenzoriale, dovadă că omul are un potenţial încă
nedescoperit sau încă nefolosit la întreaga capacitate.
Şi, mai ales, există destui „orbi”, care se bucură degeaba de vederea
lor dacă ei nu pot observa frumosul în viaţă. Ei uită să se bucure privind
o floare, un fluture sau imaginile fantastice ale norilor care ne transmit
mesajele îngerilor.
Una este să te naşti orb, fără să fi cunoscut vreodată frumuseţea
acestei lumi şi alta este să-ţi pierzi vederea în timpul vieţii. Noaptea
devine veşnică şi lumina rămâne doar în amintire.
„Auzul este cel mai important!”, ar spune cei pentru care urechea fină
este avantajul profesiei lor. Muzicienii, cum ar mai putea ei capta
muzica universului pentru a o reda apoi nouă, muritorilor dependenţi de
meloterapie? Beethoven, deşi surd spre sfârşitul vieţii, a continuat să
compună din memoria notelor muzicale, ascultându-şi în minte propria
simfonie.
Surzii din naştere, hipoacuzicii sau autiştii au lumea lor, cu totul
diferită de a noastră, o lume în care primesc mesaje, o lume fabuloasă
în care sunt capabili să creeze şi să fie adevărate genii.
Auzul se poate adapta factorilor de stres, ca şi celelalte simţuri, de
altfel. Am vizitat pe cineva care locuia în apropierea aeroportului. Fiind
pe terasă, zgomotul de decolare al avioanelor era atât de asurzitor,
încât nici gând să ne mai înţelegem. Era tocmai ora la care la nici cinci
minute decola câte un avion, aşa încât fraza începută de nenumărate
ori, nu se sfârşea niciodată. Am întrebat gazda, grăbită fiind să prind
pauza de linişte:
- Cum puteţi trăi cu o asemenea poluare fonică de peste 10 ani?
- La început mi-a fost greu, purtam căşti de protecţie pentru urechi
când ieşeam să-mi îngrijesc roşiile din grădină. În timp m-am obişnuit,
nici nu mai aud zgomotul.

Probabil că se amuză de fiecare dată de reacţia musafirilor, care nu au adaptarea dânsului.
Eu aici m-am obişnuit cu liniştea. Nu sufăr că nu mă trezeşte cântatul cocoşului dimineaţa ca la ţară la
bunici sau lătratul câinilor vagabonzi în plină noapte ca în oraşul de unde vin. Făceau parte din peisaj.
La fel ca într-o căsătorie de lungă durată, soţul sfârşeşte prin a nu mai auzi cicăleala soţiei, este muzica de
o viaţă cu care s-a obişnuit.
Am cunoscut cândva un om care-şi pierduse mirosul. La început revoltat şi frustrat, apoi se obişnuise aşa.
Putea lucra la ţară muncile de care alţii se fereau sau o făceau ţinându-se cu mâna de nas, cum ar fi:
împrăştierea bălegarului pentru îngrăşarea pământului, curăţenia la porci sau mutatul latrinei la câţiva ani. Îi
spuneam, fără să-i ştiu povestea:
- Miroase floarea asta, să vezi cât este de parfumată!
Iar el îmi răspundea cu un mic surâs în colţul gurii:
- De văzut văd, dar de mirosit nu pot. Nu mai am miros de ani de zile, dar îmi amintesc cum miroase.
Rămâne inscripţionată în creier informaţia privind memoria mirosurilor, culorilor şi a gusturilor.
”Ce bine ar fi dacă aş putea să mă satur numai din miros!”, îşi spune flămândul trecând prin faţa brutăriei.
Sunt persoane care, înainte de a gusta o mâncare, mai întâi o miros, ca un ritual, ca şi când mirosul ar avea
un rol decisiv în acceptarea şi digerarea ei, aşa cum pentru alţii contează foarte mult modul în care este
aranjată masa. Iarăşi simţurile care ne conduc viaţa! Când imaginea percepută este acceptată ca fiind
corectă, când mirosul spune: „da, e ca la mama acasă”, când gustul răsfăţat de papilele gustative regretă că
plăcerea nu durează la nesfârşit, atunci da, informaţia ajunsă la creier determină sucurile gastrice să intre în
funcţiune. Mâncarea ca plăcere, dependenţă sau necesitate?
Gusturile nu se discută, dar se educă! De aceea fiecare are gustul lui legat de alimentaţie, de artă sau de
design interior, aranjându-şi microclimatul după cum îl percepe senzorial.
Gustul se poate forma, schimba în bine sau în rău (termeni relativi la propria persoană), depinde doar de
condiţiile de mediu la care este supus în evoluţia lui.
De exemplu, începi să mănânci mai piperat pentru că aşa arată ultimele studii legate de prevenirea
cancerului de colon sau reduci sarea din alimentaţie pentru că la ultimul control cardiologul ţi-a găsit
tensiunea arterială cam mare şi picioarele umflate.
Cum poţi renunţa la „sarea-n bucate”, tu, care nici o roşie nu puteai să o mănânci fără să presari sare pe
ea? Uite că se poate. „Frica păzeşte bostănăria!”
Cum poţi, tu, român obişnuit de o viaţă cu ciorbe acre şi fripturi cu murături asortate să ajungă să-ţi placă
bucătăria chinezească dulce - picantă? Nu ai de ales. Eşti în China pentru trei ani într-un schimb de
experienţă şi şocul cultural pe care-l ai aici te face să vezi lumea cu alţi ochi şi să apreciezi ce este şi în afara
casei tale. „Ce longevivi sunt chinezii şi ce sănătos mănâncă!”, îţi spui înghiţind în sec la gândul unei bucăţi
de slănină udată cu nişte palincă.
La fel se educă şi simţul pentru frumos, pentru arta rafinată, pentru muzica de calitate. Fie te naşti cu aceste
daruri şi le dezvolţi conştient sau nu pe parcursul vieţii, fie le formezi datorită mediului care ţi le cere.
Există şi excepţii. Cum poate cineva să se înconjoare numai de kitch-uri? Pentru că le adoră. Fac parte din
viaţa lui. Este personalitatea lui,. Chiar dacă mâine un prieten i-ar face cadou un tablou original renumit sau o
sculptură reuşită, el chiar de-a doua zi ar pune alături un mic buchet de flori din plastic, care s-ar asorta de
minune cu culoarea ramei sau a covorului de jos.
Adolescenţa nu se poate asocia cu muzica clasică, nu dă bine la imaginea din faţa colegilor de clasă. Hiphop, rap - da, eşti cool! Influenţa mediului este covârşitoare, mai ales la tineri, spirite efervescente în plină
formare şi căutare a eu-ului.
Îmi amintesc de băiatul meu, la 9 ani, îmbrăcat la costum, forţat să stea două ore în sala de spectacol să

asculte romanţe. Mica cravată i se sucea la spate, haina se şifona, el se prelingea pe scaun până ajungea pe
jos, mai aţipea puţin, iar, din când în când, dar suficient de des ca să deranjeze pe cei din jur, întreba: „mai e
mult până se termină?” Acum, la 16 ani, dacă-l întreb dacă-i plac romanţele, mă priveşte surprins: „ce-s
alea?”
”Este frumos ce-mi place mie!” Te uiţi la un om pe stradă cum este îmbrăcat şi deja poţi spune multe despre
personalitatea lui. Intri în discuţie cu el şi continui să-l descoperi. Mesajul transmis într-o conversaţie este
perceput de către interlocutor în cea mai mare parte prin limbajul non-verbal al persoanei, apoi prin intonaţia
folosită şi în cea mai mică măsură contează sensul cuvintelor. De aceea când o persoană foloseşte aceeaşi
tonalitate a vocii, monotonă, fără să schiţeze nici un gest, ne este greu să-i urmărim pledoaria. Transferăm
cuvintele în creier, căutându-le înţelesuri şi gândul ne zboară pe fereastră. Ne-am plictisit.
Mă gândesc acum la cei care au suferit arsuri pe suprafeţe mari ale corpului. În locul unei adieri de vânt sau
a unei mângâieri, ei nu simt decât o mare suferinţă.
Noi, cei cu cinci simţuri, ieşind la o plimbare, simţim plenar. Norii pufoşi se aleargă pe cerul albastru cristal,
florile ne zâmbesc, verdele mătăsos al ierbii ne îmbie să ne tolănim un pic, chipurile dragi ne bucură privindule. Trilul păsărilor ne urează bun venit, şoaptele iubitului ne înfioară, iar zgomotul paşilor ne dau raţiunea
cadenţată a zilei şi a ploii care a început să cadă.
Ce verde miroase iarba proaspăt tăiată!
Ce galben miroase fânul!
Ce dulce miros trandafirii!
Ce sărat miroase marea!
Ce bronzat miroase pielea celui de lângă mine!
Adierea vântului ne mângâie obrajii, iar pielea arsă de soare se răsfaţă la atingerea răcoroasă a mătăsii.
Privind la televizor, informaţia este percepută prin intermediul văzului şi auzului. Acceptăm imaginea
automat, trăind cu emoţie şi nerăbdare derularea acţiunii.
Citind o carte, doar vederea este solicitată, acţiunea se desfăşoară doar în mintea ta, având imaginile
create de creier prin imaginaţie. O lume imaginară creată de cuvinte. De aceea este atât de greu să
acceptăm imaginile impuse de viziunea regizorului în filmul creat după cartea pe care tocmai am citit-o. Şi
atunci ajungem să spunem că filmul nu este atât de bun ca şi cartea. De fapt este comparaţia între propriul
nostru film şi cel proiectat pe ecran.
Chiar dacă zilnic ne folosim automat şi inconştient cele cinci simţuri, trebuie să le privim ca pe
nişte daruri. „A respira este o artă!”, spun yoghinii.
Odată ce părăseşte corpul fizic, spiritul se înalţă „acolo, unde nu este nici întristare şi
nici suspin”, pierzându-şi toate aceste simţuri. Formei de energie îi rămâne doar
memoria trăirilor pământene înregistrate ca pe o peliculă de film. O
experienţă în spirala evoluţiei...
Văd,
aud,
miros,
gust,
simt...
mă bucur că a început o nouă zi!

Strunele se zbat
Şi tremură în cor ca s-ajungă la tine
Tu nemiscată asculţi cântecul ciudat
Ce treptat te poartă către o altă lume
Notele-n minor
Rezonă din lucia cutie
Iţi alunecă pe tample şi apoi mor
Ca din bătaia zbuciumată să învie
Glasul cel inalt
Presară rime in povestea tristă
Ce aduce vorba de-un copac
Şi de a lui iubire fără de putinţă
Te dezlipeste uşor
Din nemişcarea în care te îmbie visul
Şi îţi aruncă voalul ce alb şi răpitor
Şi egoist îţi ascunde surâsul
Atinge-ţi palmele
Şi rasplateşte mut fiebintea trăire
Şi cu buzele tot fără sunet mulţumeşte
Degetele obosite de cânt şi de iubire
Capul bland îi aşterne
Pe covorul de frunze al rochiei tale
Şi de pe frunte înlatură-i şuviţele boeme
Umede de cântec şi de apropierea finţei tale
Şi atingerea lui
Iţi va face trupul să rezoneze note într-o povestire
Ce vor aduce vorba de o fată şi un băiat
Inlanţuiţi fierbinte în dorinţă şi iubire

We were walking holding our hands
And then we stopped, holding our lips
We kneeled stealing each other's breath
We lay restraining each other's moves
Passion was stealing our thoughts
And desire forbade gentle moves
The ground received our melee
Holding our reckless bodies
As it holds the young trees and young leafs
That, too young to protect our bodies from light
Were watching our motions
Wishing they were adults.
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După ce a publicat peste 90 de cărţi (dicţionare, biografii, poezii, traduceri din
literatura universală), Dan Brudaşcu revine, de curând, cu aceeaşi pasiune, dar la fel
de bine documentat, cu trei apariţii editoriale, în ciuda dificultăţilor financiare ale
vremurilor de azi. Două dintre acestea sunt reeditări cu substanţiale completări şi
adăugiri faţă de primele ediţii.
Consecvent preocupărilor sale lexicografice, el se
angajează probându-şi indubitabil competenţa, la un nou
proiect: reeditarea unui extrem de incitant şi util Dicţionar
englez-român pentru personalul medical1). Beneficiind de aportul şi sprijinul
unui prestigios corp de consultanţi ştiinţifici, dintre care numeroşi dascăli ai
Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca, Dan
Brudaşcu oferă personalului medical un dicţionar cu peste 70.000 de
cuvinte, termeni şi expresii de strictă specialitate, din toate domeniile de
bază ale ştiinţelor medicale. Dicţionarul se adresează, deopotrivă,
traducătorilor profesionişti sau cercetătorilor ştiinţifici, medicilor şi
personalului medical, dar mai ales studenţilor şi cadrelor didactice de la
medicină, farmacie, stomatologie, kinetoterapie şi educaţie fizică din
întreaga ţară.
Credem că, mai ales acum, când este în plină desfăşurare un veritabil
exod de medici şi cadre universitare peste hotare, un astfel de dicţionar este un instrument esenţial şi
necesar întru realizarea dialogului între aceştia şi viitorii lor pacienţi din spaţiul anglo-saxon,
îndeosebi.
2)
A doua lucrare, tot o reeditare, este cea intitulată Pagini ungare . Faţă de
prima ediţie, cartea aduce noi şi importante contribuţii la cunoaşterea şi
aprofundarea studiului privind raporturile multi-seculare în domeniul politic
sau cultural-ştiinţific dintre români şi maghiari. Autorul a revăzut fiecare
dintre capitolele primei ediţii, adăugând o multitudine de informaţii noi, în
marea lor majoritate inedite pentru cititorii români de azi, completând cu
sute de note de subsol date definitorii şi esenţiale. În opinia noastră, autorul
a dezvoltat substanţial capitolul despre Românii din Ungaria, domeniu în
care – spunem noi – a realizat poate cea mai amplă şi obiectivă abordare
din câte se cunosc. În acest scop, Dan Brudaşcu a folosit o mare diversitate
de surse de informaţii, inclusiv autori occidentali sau maghiari pe care, însă,
îi comentează şi prezintă dintr-o perspectivă critică, urmărind exclusiv
3)
decelarea adevărului .
La fel, autorul aduce substanţiale îmbunătăţiri şi capitolului consacrat
Prelaţilor şi cărturarilor români din secolele al XII-lea– al XVI –lea subliniind rolul excepţional jucat de
1) BRUDAŞCU, Dan, Dicţionar englez-român pentru personalul medical, Ed. Sedan, 2010. Menţionăm că prima apariţie a prezentei
cărţi a fost editată tot la Editura Sedan în anul 2008. (BRUDAŞCU, Dan, Dicţionar englez-român pentru personalul medical, Ed.
Sedan, 2008).
2) BRUDAŞCU, Dan, Pagini ungare, Ed. Sedan, 2010. Menţionăm că prima apariţie a prezentei cărţi a fost editată tot la Editura Sedan
în anul 2002. (BRUDAŞCU, Dan, Pagini ungare, Ed. Sedan, 2002).
3) Este de remarcat, în acest sens, că autorul nu concepe acest volum ca pe un atac la adresa ungurilor, aşa cum ar fi unii tentaţi să-l
consideră. De altfel, Dan Brudaşcu a ţinut să precizeze, cu onestitate, că „eu nu urăsc şi n-am urât niciodată Ungaria”(cf. op. cit., p.
5), iar demersul lui este exclusiv unul ştiinţific, de afirmare şi slujire a adevărului, pentru combaterea minciunilor, exagerărilor şi
interpretărilor tendenţioase, inexacte, subordonate unor interese de ordin politicianist cu privire la adevărul istoric al existenţei
românilor în Ungaria pre şi post-trianonică. El nu poate trece cu vederea frecventele şi încă actualele atacuri ale unor cercuri iredentist
revizioniste şi revanşarde, care au tot interesul să difuzeze teze mârşave legate de existenţa etniei româneşti în acest spaţiu. Prin
aceasta, el nu urmăreşte scopuri de ordin politic, ci doar recunoaşterea unei realităţi istorice de necontestat, dar şi respectarea
drepturilor, inclusiv a demnităţii minorităţii române din Ungaria supusă unui devastator şi nimicitor proces de maghiarizare şi
deznaţionalizare.

nobilimea de origine română, ocupantă şi deţinătoare a celor mai importante pârghii şi demnităţi în statul
4)
maghiar, pe plan politic, militar, administrativ sau religios, până târziu, în secolul al XVI-lea .
Faţă de ediţia anterioară a lucrării, care conţinea un singur articol consacrat marelui poet maghiar
ardelean Ady Endre, una din cele mai remarcabile personalităţi ale poeziei ungureşti şi universale din
secolul XX, în această ediţie, Dan Brudaşcu mai introduce un extrem de documentat studiu consacrat
iubirilor poetului maghiar. În majoritatea lor, datele acestui studiu sunt inedite pentru cititorii români de astăzi.
Ne-a reţinut, totodată, atenţia şi amplul său studiu de literatură comparată, consacrat raporturilor, în plan
estetico-literar, dintre poezia eminesciană şi cea a numeroşilor poeţi maghiari cu care a fost comparat de-a
5)
lungul timpului. Cu obiectivitate, responsabilitate şi vădită competenţă , autorul subliniază elementele de
asemănare dar şi diferenţele, totodată, atrăgând atenţia asupra interpretărilor exagerate sau tendenţioase
menite, în majoritatea cazurilor, să minimalizeze opera eminesciană, prin asemănare forţată, nejustificată în
plan estetic, cu cea a autorilor maghiari.
Spre deosebire de prima ediţie, cartea cuprinde şi câteva anexe alcătuite din scrisorile deschise pe care
Dan Brudaşcu le-a adresat lui José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, Füzes Oszkár,
ambasadorul Republicii Ungare la Bucureşti şi chiar lui Lászlo Solyom, fostul preşedinte al Republicii
6)
Ungare. În cadrul acestora, Dan BRUDAŞCU, cu o semnificativă experienţă de parlamentar , sesizează
forurile europene în legătură cu abuzurile şi sfidările neîncetate ale autorităţilor din Budapesta la adresa
statului român, a cărui integritate şi demnitate sunt în mod intenţionat lezate şi terfelite. De subliniat că,
pentru prima oară în România, după ştiinţa noastră, Dan Brudaşcu solicită autorităţilor budapestane, în
primul rând preşedintelui acestei ţări, să exprime în numele poporului său, scuze românilor pentru crimele
numeroase şi odioase săvârşite împotriva românilor de-a lungul timpului şi, în mod deosebit, în urmă cu 70
de ani după punerea în practică a preverilor odiosului Dictat de la Viena.
Cea de-a treia carte, intitulată Atitudine şi nelinişti7), conţine o serie de articole de istorie literară, dar şi
pertinente luări de poziţie în chestiuni de importanţă civică, politică şi naţională. În cuprinsul acestei cărţi,
autorul dovedeşte, pe lângă o amplă, diversă şi uluitoare informaţie culturală, diplomatică, politică ş.a. şi o
verticalitate care, din păcate, lipseşte multora din oamenii noştri politici de astăzi.
Cu destul tact, acolo unde este nevoie, el sancţionează prompt greşelile sau
abuzurile unor oameni politici, atât din spaţiul românesc, cât şi de peste hotare,
subliniind cu intransigenţă opoziţia sa categorică faţă de iredentismul maghiar,
politica colonială a Uniunii Europene, atitudinea sfidătoare a S.U.A., vorbind
inclusiv despre victimele colaterale ale politicii militariste promovate de această
ţară în lume8).
Faţă de lucrări ale sale anterioare, Dan Brudaşcu aduce contribuţii importante
legate de momentul 1989, subliniind rolul jucat de turiştii străini în lovitura de stat
de care sunt legate şi numele fostului preşedinte român, Ion Iliescu, sau al
pastorului reformat László Tőkés, azi europarlamentar român, dar, în realitate, cel
mai mare duşman al României şi al poporului român.
Considerăm că cele trei noi apariţii editoriale reprezintă cu adevărat un deosebit
eveniment editorial şi propun, fiecare, celor interesaţi satisfacţia descoperirii unor
noi aspecte şi faţete ale neobositului autor şi om de cultură, Dan Brudaşcu, care
afirma într-unul din multele interviuri pe care le-a dat că „aş munci la fel de mult dacă nu chiar mai mult pentru
binele semenilor mei, pentru această ţară. Fără să cer vreodată vreo răsplată”.
4) Prin demonstraţia solid argumentată pe care o face, Dan Brudaşcu combate, chiar dacă nu acesta este scopul urmărit, tezele hungariste şi
confirmă că nu Ungaria a ocupat Transilvania, ci nobilimea română, mai curajoasă, inteligentă şi abilă, a cucerit Ungaria, controlând-o, din
poziţiile obţinute, sub toate aspectele politico-administrative.
5) În acest sens, Dan Brudaşcu se dovedeşte un fin şi profund cunoscător al literaturii şi mai ales al poeziei maghiare, comparaţiile lui subliniind
sau, după caz, contestând adevăruri sau exagerări care slujesc, în opinia sa, scopuri extra literare şi urmăresc impunerea unor false ierarhii
valorice, care aduc atingere nu doar renumelui şi prestigiului poetului român, ci şi literaturii române în ansamblul ei.
6) Pentru cei care nu cunosc acest aspect, reamintim că, în perioada 2000-2004, ca deputat de Cluj, Dan BRUDAŞCU a deţinut funcţia de
secretar al Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor, a fost membru în Comisia pentru integrarea României în UE, dar şi al comisiei
mixte UE-România, preşedinte al grupului parlamentar de prietenie cu R. I. Iran şi membru al Grupului de preietenie România – India, a
participat la numeroase seminarii şi reuniuni interparlamentare în Europa şi Asia şi, în iunie 2001, a fost invitat de un senator nord-american să
efectueze o vizită în SUA, prilej de a întâlni şi discuta probleme majore de politică externă şi relaţii internaţionale cu interlocutori extrem de
importanţi, inclusiv din cadrul instituţiilor şi forurilor europene.
7) BRUDAŞCU, Dan, Atitudine şi nelinişti. Articole de istoie literară, de atitudine civică, politică şi naţională, Ed. Sedan, 2010
8) Ne referim concret la cazul morţii ziaristului român Mile Cărpenişan, prezent în numeroase teatre de operaţiuni militare ale SUA din Europa şi
Asia, unde trupele americane folosesc armament chimic cu impact distrugător inclusiv asupra populaţiei civile paşnice.

Sire,
Mă numesc Robert Horvath, sunt de profesie cineast, absolvent al
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (I.A.T.C.) şi am lucrat
în mai multe studiouri mari din România, îndeosebi la Televiziunea Română.
Actualmente, îmi continui activitatea la studioul meu de film, cu sedii în New
York şi Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, sub numele de Deva (oraşul unde
m-am născut) în calitate de grafician, ilustrator şi pictor.
Majestate,
Fiind un erou al copilăriei mele, am purtat întotdeauna, în buzunarul
pantalonilor, o monedă de argint cu efigia Dumneavoastră. Această monedă
mi-a fost confiscată de Securitate şi niciodată înapoiată. Fiind acuzat de
spionaj (prin transmiterea unor materiale filmate despre Ceauşescu spre
Occident), mi-am propus ca, în cazul în care scap cu viaţă, să nu uit nimic şi să mă alătur celor care au
vrut o contrarevoluţie în România. Acest lucru ar fi însemnat readucerea adevăratelor valori la vârful
ţării şi reversarea revoluţiei sociale care a adus la conducere scursura mahalalelor, adunată cu
pleava de leneşi de la marginea satelor. M-am alăturat celor care au vrut să reinstaureze mult hulitul
regim „burghezo-moşieresc”, care, într-un timp istoric extrem de scurt, a adus prosperitate şi intrarea
ţării în civilizaţia europeană.
Am vrut să aducem înapoi un regim care să redea demnitatea Armatei Române, mereu terfelită şi
acum, peste noapte, acuzată de uciderea a aproape jumătate milion de români evrei; am vrut o
întoarcere la Dumnezeu şi la Biserică; am vrut o reîntoarcere la adevărata cultură; am vrut o şcoală
unde copiii să nu înveţe minciuni şi să vină acasă plângând auzind că părinţii şi bunicii lor au fost cei
mai mari criminali de război. Am crezut în reconciliere, în iertarea celor care au greşit, dar şi în
pedepsirea celor care au ucis. Mă refer, aici, la genocidul împotriva unor oameni nevinovaţi, a căror
singură vină a fost că au citit mai multe cărţi şi că nu au fost ţărani săraci. Am vrut un rege care să
apere legile, Constituţia şi, implicit, să ne apere pe noi.
Majestate,
Am dorit ca dumneavoastră, fiind o personificare a însăşi istoriei celui de al Doilea Război Mondial,
să rupeţi, în sfârşit, tăcerea, spunând adevărul că ROMÂNII NU SUNT VINOVAŢI PENTRU
HOLOCAUST ci, dimpotrivă, au făcut un lucru pe care alţii nu au îndrăznit să-l gândească: AU
SALVAT ÎNTREAGA POPULAŢIE EVREIASCĂ DE LA HOLOCAUST. Acest moment unic al istoriei,
când un popor salvează un alt popor de la moarte, trebuie făcut cunoscut şi, sper, celebrat de evrei şi
de români împreună. Este momentul, cred, Majestate, ca, prin vocea Dumneavoastră, ultima
personalitate importantă a celui de-al Doilea Război Mondial rămasă în viaţă, acest miracol românesc
să fie făcut cunoscut întregii lumi. Nu cred că există un loc mai prielnic pentru a spune ADEVĂRUL
decât aici, la New York, la o sinagogă cu evrei români. După o introducere despre rolul monarhiei – în
special al Reginei Elena, mama Dvs. -în salvarea evreilor, va veni şi rândul Majestăţii Voastre. Nu
rămâne decât să spuneţi: „Eu am fost acolo şi ştiu ce s-a întâmplat. Românii i-au salvat pe toţi evreii
de pe teritoriul Regatului României, regatul meu”. Aceste cuvinte, puţine dar magice, îndreptând

istoria, vor reda românilor, pentru totdeauna, demnitatea furată. Veţi vorbi, probabil, cu lacrimi în ochi, despre
suferinţa evreilor şi îi veţi asigura că majoritatea românilor a fost alături de ei. Astfel, în faţa unei presiuni
extraordinare, având trupe germane în ţară, întreaga societate românească, monarhia, partidele istorice şi
Biserica au pactizat şi conspirat pentru salvarea evreilor. Nu veţi uita să spuneţi că a existat un singur om în
toată istoria războiului care i s-a opus lui Hitler, spunându-i, fără ezitare: „Nu îi dau pe evreii mei” (rostită de
Mareşalul Ion Antonescu). Vă sugerez, în final, să folosiţi un citat al marelui rabin Şafran, care, vorbind de
anii războiului, îşi arată iubirea şi recunoştinţa pentru „bunul şi blajinul popor român”. Un rege are datoria să
spună unui popor când a greşit, să-l laude pentru bine şi să-l apere în faţa lumii când este nedreptăţit şi umilit.
Responsabilitatea guvernului de la Bucureşti pentru crimele comise în primele două luni de război este de
netăgăduit. De asemenea, nu trebuie negat faptul că familii întregi din populaţia evreiască din Basarabia şi
Bucovina au fost deportate dincolo de Nistru, suferind de foame, epidemii sau de epuizare fizică. Dar,
pornind de la o tragedie reală, adică moartea a câtorva mii de oameni, fapt prezentat în procesul Ion
Antonescu, se ajunge la cea mai bizară deformare a istoriei. Astfel, o comisie condusă de un dezechilibrat
mintal, Elie Wiesel, fără nicio competenţă legală sau vreo greutate morală, declară peste noapte România ca
fiind prima maşină de ucis („kiling machine”) din istoria lumii. Deci, Armata Română, a cărei misiune
principala era recucerirea unor teritorii, fără ordine primite, fără muniţie şi disciplină germană, fără trupe şi
comandouri specializate în operaţii de curăţire (SS şi EInzatszruppe) ucide aproape jumătate milion de
oameni, în numai două luni, şi masacrează aproape 8 mii de bătrâni, femei şi copii pe zi (bărbaţii evrei încă în
putere fiind încadraţi în Armata Roşie, iar cea mai mare parte a populaţiei evreieşti a fugit în interiorul Rusiei).
Astfel, Armata Română depăşeşte cu mult performanţa maşinii de război germane, sprijinită de fasciştii
ucrainieni, estonieni şi lituanieni. Pornind pe această linie a ilogicii, putem să ne întrebăm de ce ţăranii
români, elementul de bază al Armatei Naţionale, având această unică pornire spre bestialitate, nu au fost
folosiţi mai departe în implementarea „Soluţiei Finale” a lui Hitler.
Nu de mult a avut loc, la Institutul Cultural Român din New York (ICR), o întâlnire cu reprezentanţii
„Industriei Holocaustului” din Bucureşti, unde s-a „remarcat” d-l general Mihai Ionescu, o veche coadă de
topor. Atunci, am reuşit, printr-o intervenţie foarte dură şi percutantă, să-i ridiculizez şi-i să trimit acasă cu
coada între picioare pe reprezentanţii celei mai tragicomice comisii din istorie: Comisia Wiesel. Prima şansă
a fost dată de Guvernul României în 2002, care, bazându-se pe documentele Arhivei Naţionale şi în
conjuncţie cu documentele primite de la Muzeul Holocaustului din Washington, DC, decretează, fără niciun
echivoc, că PE TERITORIUL ROMÂNIEI NU A AVUT LOC HOLOCAUSTUL. La mai puţin de doi ani, însă,
acelaşi Guvern al României îşi schimbă poziţia, înfiinţând o Comisie care, bazându-se pe aceleaşi
documente, decretează că ÎN ROMÂNIA A AVUT LOC UN GENOCID DE PROPORŢII INIMAGINABILE!
Şi, pentru ca absurdul să fie total, după negarea Holocaustului, acelaşi guvern, în acelaşi an, 2002, scoate
un decret-lege prin care negarea Holocaustului este pedepsită cu până la 15 ani de închisoare! Admiţând că,
în cazuri grave, se poate aplica această lege şi retroactiv, ar fi normal ca însăşi guvernul să-şi afle locul
cuvenit în spatele gratiilor! Creat la comandă, pentru câştigarea unor avantaje politice, Raportul Comisiei
spune că „România a ucis, a ucis, a ucis”. Astfel, se spune, fără clipire, un mare neadevăr cutremurător: „În
România a fost decimată întreaga populaţie evreiască, cu excepţia unor regiuni unde au supravieţuit”. I-am
asigurat pe membrii delegaţiei că adevărul este exact invers şi că aceste câteva regiuni reprezintă, de fapt,
actualul teritoriu al României. Mă întreb ce trebuie aruncat mai întâi în lada de gunoi a istoriei: guvernul sau
autorii acestui raport. Concluzia înnebunitoare a comisiei „ROMÂNII SUNT VINOVAŢI DE GENOCID” nu
trebuie lăsată fără un răspuns. Când cineva vine la tine acasă şi te face criminal, cred că este cazul să îi arăţi,
fără ocol, uşa. Cred că nu este prea târziu, Majestate, să faceţi acest gest, în numele tuturor.
Istoria este făcută întotdeauna de învingători. Dar, atâta timp cât nu se spune răspicat că a existat un singur
om în întreaga istorie a celui de al Doilea Război Mondial care s-a opus lui Hitler, salvând jumătate milion de
suflete de la moarte sigură (Mareşalul Ion Antonescu) rămânem în minciună. Nu putem nega opinia lui
Goebels, căpetenia nazistă, care, în jurnalul personal, spune: „M-am dus de mai multe ori la Hitler şi i-am
spus că Antonescu conduce cu ajutorul duşmanilor noştri. Sub nasul nostru pleacă nenumărate vapoare cu
evrei spre Palestina. S-a ajuns să se trimită alimente pentru evreii români din Franţa”. Cred că sunteţi de
acord să-l credem mai degrabă pe Goebels (acesta avea zeci de agenţi la Bucureşti, care îi spuneau
adevărul), decât pe Wiesel, care are mii de agenţi locali care se încurcă însă în minciuni.
Dacă de pe teritoriul Regatului României nu a fost trimis niciun evreu spre lagărele de concentrare naziste,

nu aceeaşi soartă au avut-o cei surprinşi de război pe teritoriul german sau pe al axei fasciste. La ordinele
Mareşalului Antonescu, Guvernul României a făcut eforturi extraordinare pentru a-i încuraja pe evrei, a le
face viaţa mai uşoară şi a salva mii de oameni de la moarte sigură. Prin acţiuni disperate, contra cronometru,
oamenii Mareşalului Ion Antonescu scot din trenurile morţii zeci de familii, opresc arestări şi execuţii în ultimul
moment sau dau zeci de paşapoarte în alb cu nume româneşti. După cum reiese din documente, s-a
încercat de multe ori scoaterea evreilor români chiar şi din lagărele de concentrare. Pentru că documentele
esenţiale a activităţii statului român pentru salvarea evreilor de la moarte sunt ascunse în raport, pun sub
semnul întrebării onestitatea, imparţialitatea şi chiar legalitatea Comisiei Wiesel. Astfel, în directiva
guvernului din toamna anului 1942 se spune, cu claritate:
„Întrucât în România evreii sunt consideraţi cetăţeni români, ei trebuie să se bucure şi în străinătate de
protecţia statului român”. În final, se cere să se intervină pentru recuperarea averilor evreilor români aflaţi pe
teritoriul Reich-ului. Ca urmare a faptului că Mareşalul Ion Antonescu cerea înapoierea „evreilor săi”, în
răspuns, Ministerul Afacerilor Străine al Franţei comunică, în ianuarie 1943, Legaţiei Române de la Vichy, că
este favorabil repatrierii evreilor români aflaţi în Franţa. La 28 mai, Ministerul Afacerilor Străine şi Direcţia
Generală a Poliţiei stabilea normele în vederea „revenirii în ţară a evreilor cu drepturi foarte bine stabilite la
cetăţenia română şi a căror primire în România a fost admisă în mod excepţional, dintr-un spirit de umanitate
faţă de situaţia grava ce li s-ar fi creat în străinătate”.
În urma instrucţiunilor personale ale ministrului român de Interne, Mihai Antonescu, din 6 aprilie 1943,
Legaţia României din Berlin a adresat (pe 12 aprilie) o notă către Auswărtiges Amt, solicitând o intervenţie la
serviciile germane competente şi în special la Geheimestaatspolizei (Gestapo) pentru eliberarea cetăţenilor
români nearieni arestaţi după 31 martie 1943 şi acordarea vizelor de plecare în România. Din „raţiuni
politice”, Auswărtiges Amt a dat curs cererii. În circulara trimisă de Sicherheitsdiest (Serviciul Secret-SD) la
30 aprilie către unităţile din subordine se cerea acestora să înceteze arestările în rândul evreilor români, iar la
Bruxelles, consulul român se duce personal la Gestapo, cerând sistarea arestărilor şi deportărilor şi obţine,
la 6 mai, eliberarea celor arestaţi. Peste o săptămână, Legaţia germană anunţă „că au fost luate măsuri să nu
mai fie arestat niciun supus român”. În decembrie 1943, a început acţiunea pentru salvarea evreilor din Italia
şi Grecia. În scurt timp, sub nasul nemţilor, evreii sunt aduşi în ţară. Primăvara anului 1944 va intra în istorie
ca un miracol românesc: MAREŞALUL ION ANTONESCU SALVEAZĂ 11.000 DE EVREI DE LA
HOLOCAUST, trimiţând instrucţiuni Legaţiei Române din Budapesta să dea viza de intrare în România
(9.837 de vize) pentru mii de evrei unguri şi străini aflaţi în Ungaria.
Un document de extraordinară importanţă îl reprezintă şi raportul generalului Ion Gheorghe, ministrul de la
Berlin, care descrie eforturile susţinute ale diplomaţiei româneşti pentru a-i salva pe evreii români aflaţi deja
în lagăre. El precizează: „atitudinea hotărâtă din partea noastră, declarând formal că înţelegem să ne
rezervăm drepturile suverane asupra cetăţenilor români, oricare ar fi originea lor. Astfel, nu poate fi acceptată
internarea de către Germania a evreilor supuşi români”. Raportul ajunge la Mihai Antonescu, în 22 octombrie
1943. În perioada următoare, prin legaţia de la Berlin, s-au făcut noi intervenţii în sprijinul evreilor români din
lagăre. În luna mai 1944, ministrul de la Berlin primeşte o telegramă disperată de la Bucureşti: „nu este
posibil să ne dezinteresăm de soarta cetăţenilor noştri nearieni care solicită protecţia la care au drept legal…
Vă rog deci să binevoiţi a face tot ce stă în putinţă pentru ocrotirea, eliberarea şi repatrierea celor în cauză”.
Îi asigur pe toţi cei interesaţi că documentele pe această temă sunt numeroase şi intenţionez să le strâng
într-o carte intitulată „Omenia” (Antonescu şi românii salvează evreii de la Holocaust). Am citit multe
documente şi niciunul nu m-a uimit şi cutremurat precum cel datat 27 aprilie 1944, prin care Guvernul
Român, prin Radu Lecca, cere oficial şi fără menajamente repatrierea evreilor români internaţi la Bleichauer
şi Auschwitz (document B'nai B'rith international). Într-o ţară ameninţată cu ocuparea completă de către
germani, înlăturarea lui Ion Antonescu, abolirea monarhiei, deportarea tuturor evreilor şi instalarea lui
Eichman la Bucureşti (operaţiuni paralele „Margarethe 1” – Ungaria şi respectiv „Margarethe 2” – România)
o ultimă încercare de a salva evreii români de la o moarte sigură mi se pare un act de o demnitate sublimă.
Comisia Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului îşi intitulează „opera” Raport Final. Dar, pentru că au
apărut noi cărţi menţionând 800.000 de victime pe teritoriul controlat de autorităţile române, mi-am dat
seama că această statistică nu se va opri niciodată. În consecinţă, cred că este cazul ca orice român sau
evreu care gândeşte raţional şi are bun simţ să se opună acestui monstru care a luat-o razna. Trebuie să
menţionez că Comisia Wiesel a dat undă verde unei adevărate vânători de vrăjitoare şi de antisemiţi, având
ca victimă cultura şi limba română. Astfel, aici, la New York, la Institutul Cultural Român (director pe Corina

Şuteu), Eminescu este boicotat, iar folosirea limbii române este absolut interzisă. Pentru că demolarea
statuii poetului naţional este aproape desăvârşită şi limba română declarată periculoasă, nu rămâne decât
să aşteptăm interzicerea arborării steagului tricolor.
O altă consecinţă a acestui raport este exacerbarea antisemitismului şi a sentimentelor antiamericane.
Minciuna, exagerările fără limite şi călcarea în picioare a demnităţii oamenilor nu putea să nu creeze
resentimente şi chiar ură. Poate că inteligenţa evreiască va realiza într-o bună zi că această politică de tip
„bumerang” este contraproductivă şi chiar periculoasă pentru viitor. România a fost o ţară care i-a aşteptat pe
americani, iar acum abia aşteaptă ca ei să plece. Dar nimic nu depăşeşte în gravitate faptul că toţi copiii
învaţă la şcoală că fac parte dintr-o naţiune de criminali. Aici nu mai este loc de întors, pentru că se merge
prea departe. Fiecare părinte, indiferent dacă este român, ungur, evreu sau ţigan (ordinea nu contează), are
datoria morală să rupă paginile pline de minciuni ordinare din cartea de istorie în faţa copiilor şi a întregii
familii. Fiecare profesor are datoria să vorbească despre omenia şi curajul românilor care au salvat de la
moarte o jumătate million de oameni nevinovaţi, chiar dacă această lecţie nu face încă parte din programul
de învăţământ. În acest fel, vom face un prim pas spre recâştigarea demnităţii noastre, iar copiii noştri se vor
întoarce de la şcoală cu fruntea sus.
Majestate,
Un rege are datoria să ne apere istoria, cultura şi să fie alături de noi la nevoie. Cred că sunt în asentimentul
ţării să vă rog să vă ridicaţi în ceasul din urmă şi să spuneţi ADEVĂRUL. În acest fel, veţi recupera istoria şi
onoarea tuturor. Când va veni momentul, veţi mulţumi destinului care v-a dat şansa să faceţi ceva important
pentru trecutul, prezentul şi viitorul ţării. Majestate, vă găsiţi la o ultimă încrucişare de drumuri, având
posibilitatea de a pleca spre istorie ca REGELE MIHAI I al ROMÂNIEI sau ca un Mihai oarecare, în curând
uitat de toţi.
Robert Horvath Deva Cineast New York

Istorie cu jumătăţi de măsura la
Institutul Cultural Român New York
Stimate domnule editor,
Mă numesc Robert Horvath, sunt de profesie cineast, absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi
Cinematografică Bucureşti (IATC) şi am lucrat la multe studiouri din România, îndeosebi la Televiziunea
Română. Actualmente, îmi continui activitatea la studioul meu de film, „Kiro Studio International”, cu sedii în
Manhattan (New York) şi Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, în calitate de grafician, ilustrator şi pictor.
La Institutul Cultural Român din New York, un eveniment dedicat special Holocaustului din România din
perioada celui de-al Doilea Război Mondial. La această manifestare a participat şi o delegatie din România,
remarcându-se prezenta d-lui general Mihai Ionescu, directorul Muzeului Holocaustului din Bucureşti.
Pentru că adevărul istoric a fost prezentat unilateral şi subiectiv, am avut o intervenţie pe care, în cazul că o
consideraţi pertinentă, vă rog să o publicaţi în revista Dvs. Redau mai jos intervenţia mea de la acest
eveniment.
Cuvintele sunt traduse din limba engleză, deoarece la ICR din New York este încă interzisă folosirea limbii
române!
Doamnelor şi Domnilor,
Deoarece v-aţi referit în expunerea Dvs. la necesitatea ca generaţiile viitoare să afle adevărul despre
tragedia Holocaustului şipentru că astăzi copiii învaţă la scoală că românii sunt vinovaţi de genocid, as vrea
ca ei să afle şi faptul că românii au fost aceia care au salvat întreaga populaţie evreiască de pe teritoriul
actual al României. Asistăm la un fapt poate unic în istoria celui de al Doilea Război Mondial, anume acela că
un om s-a opus presiunii germane, salvând mai mult de jumătate milion de oameni de la pieire. Acest miracol

românesc se datorează în primul rând poziţiei intransigente şi plină de curaj a mareşalului Ion Antonescu. În
al doilea rând, mai trebuie ţinut cont şi de caracterul specific al societăţii româneşti din perioada respectivă.
Mă refer aici la Ion Brătianu, Iuliu Maniu, la partidele istorice, la Regina Elena, la Dr. Lupu, la Patriarhul
Nicodim, la Mitropolitul Bălan, la întreaga Biserică Ortodoxă Română şi la multi alţii care au pus umărul la
salvarea evreilor. Cred însă că factorul principal îl reprezintă mentalitatea, psihologia şi omenia românilor.
Care sunt faptele istorice? După începerea războiului, se desfăşoară foarte rapid operaţiunile militare în
Basarabia şi Bucovina de Nord, unde este masacrată populaţia evreiască şi unde forţele româneşti
cooperează cu cele ale germanilor. În curând, în spatele frontului, apar comandourile germane specializate
în operaţii de „curăţire” şi, paralel, încep deportări de familii întregi din populaţia evreiască, dincolo de Nistru,
în Transnistria. Pentru mine, moartea chiar şi numai a unui singur om nevinovat reprezintă o tragedie, dar
trebuie să iau în consideraţie şi statistica.
Pentru că subiectul este foarte controversat, las la aprecierea audientei să deducă adevărul – din diferite
surse. Una dintre ele ar fi „Enciclopedia Iudaică”, o lucrare de referinţă, în care se menţionează cifra de
40.000 de morţi, plasând România pe locul 10, ca vinovăţie, în timp ce raportul Dvs., al Comisiei, se referă la
420.000 de victime, România ajungând pe locul 2, imediat după Germania. Ţinând seama de paritatea
populaţiei, România devine, nici mai mult, nici mai putin, prima „Killing-machine” din istoria celui de al Doilea
Război Mondial!
În aritmetica Comisiei se adaugă şi Ardealul de Nord, acolo unde populaţia evreiască a fost decimată,
numai că, atunci, Ardealul de Nord se afla sub controlul maghiar. Dumneavoastră mai credeţi cu vederea şi
alte fapte: că toţi bărbaţii evrei în putere au fost încadraţi în Armata Rosie, că o mare parte din populaţie a
fugit în interiorul Rusiei şi că foarte multi evrei au murit de moarte naturală sau de boli contagioase (tifos), de
care a suferit întreaga populaţie, inclusiv Armata Română. Responsabilitatea Guvernului României în
aceste evenimente este mare, dar nu este greu să fie separată de responsabilitatea germanilor.
Mă voi ocupa în continuare de momentul crucial, anul 1942, care este şters cu buretele sau distorsionat ca
semnificaţie istorică. Mihai Antonescu, Ministrul de Externe, se întâlneşte cu Hitler, în acea toamnă, şi îi
comunică hotărârea de a nu-i preda pe evreii din Regatul României. Vreau să vă mai amintesc, domnule
general Mihai Ionescu, două documente semnificative, pe care sper şi cred că le cunoaşteţi: la o săptămâna
de la această întâlnire istorică, Ion Antonescu declară, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri: „Nu voi face
jocul rasist al germanilor şi îi voi slava pe toţi evreii mei”; după alte două săptămâni, la o altă şedinţă a
Consiliului de Miniştri, Ion Antonescu declara: „Eu mi-am dat cuvântul să asigur viaţa şi libertatea evreilor şi
mă voi tine de cuvânt”. Toamna lui 1942 pecetluieşte pentru totdeauna salvarea unei întregi populaţii de la
moarte, condamnată la „soluţia finală” de către Hitler. Mă voi referi acum la Raportul Comisiei Holocaustului,
lucrare unde o reală tragedie este folosită pentru anumite interese politice. În 2002, Guvernul României,
bazându-se pe documentele Arhivei Nationale şi în conjuncţie cu toate documentele primite de la Muzeul
Holocaustului din Washington, DC, decretează, fără echivoc, că pe teritoriul României nu a avut loc
Holocaustul. La mai putin de doi ani, însă, Guvernul României îşi schimbă poziţia, înfiinţând o Comisie care,
bazându-se pe exact aceleaşi documente, decretează că în România a avut loc un genocid de proporţii
inimaginabile. Comentariile sunt de prisos!
Vreau să mai spun asistentei că Raportul Wiesel de cercetare a crimelor Holocaustului reprezintă un atac
fără precedent la adresa demnităţii românilor. În concluzia raportului se spune: „Românii sunt vinovaţi de
genocid, chiar dacă în anumite regiuni au supravieţuit evrei”. Înainte de a intra în fondul problemei, doresc să
mai remarc că „anumite regiuni” reprezintă, de fapt, România de bază, România esenţială, adică în actualele
ei graniţe. Raportul aruncă o vină colectivă, acuzând de genocid întreaga populaţie românească. Această
idee de vină colectivă aparţine ideologiei fasciste şi/sau comuniste, aruncând vina – reală sau imaginară –
câtorva asupra unei întregi colectivităţi nationale, rasiale sau sociale. Iar o vină colectivă nu are ce căuta în
discursul unei democraţii! Se merge atât de departe încât se spune că majoritatea populaţiei româneşti a
sprijinit Holocaustul!
Mă întreb: oare cum a fost posibil aşa ceva, când faptele din Bucovina şi Basarabia au fost foarte putin

cunoscute de populaţie. Eu personal am plecat la 32 de ani din România şi nu am auzit niciodată despre
aceste evenimente. România este prezentată în acest material ca o tară fascizată şi complet rasistă. As vrea
să-i amintesc domnului general şi cercetător istoric faptul că fascismul a fost lichidat în România cu ocazia
rebeliunii legionare. Fragmentul care m-a intrigat profund este următorul: „Holocaustul îşi are rădăcini
adânci în istoria şi cultura română”!
Această constatare aduce un atac frontal Istoriei României şi nu scapă de această decapitare niciun om
politic, niciun partid istoric, niciun moment al istoriei şi nici al monarhiei. Deci, Istoria României este
prezentată de Comisie în primul rând ca o istorie a antisemitismului. Acelaşi tratament i se aplică însă şi
Culturii Româneşti. Nu scapă de „atenţia” noii inchiziţii nicio personalitate culturală, de la Alecsandri,
Eminescu, Kogălniceanu, Hajdeu, Slavici etc. , iar în epoca modernă nu scapă nici Emil Cioran, Noica,
Mircea Eliade. Aşadar, în opinia Comisiei, Cultura Românească nu este importantă prin valenţele sale
universale, ci numai prin caracterul ei rasist şi antisemit. Cu alte cuvinte, Mihai Eminescu şi ceilalţi piloni ai
Culturii Româneşti sunt, nici mai mult, nici mai putin, vinovaţi pentru cauzarea Holocaustului. Cruciti-vă,
doamnelor şi domnilor, cruciti-vă, domnule general!
Concluzia acestei Comisii a dat o undă verde unei adevărate „vânători de vrăjitoare”, având ca victimă
cultura şi limba naţională. Atenţia este în primul rând îndreptată asupra lui Mihai Eminescu şi a lui Mircea
Eliade, fiind orchestrată din birourile preşedintelui Institutului Cultural Român (ICR), d-l Horia Roman
Patapievici. Având la dispoziţie un buget de câteva milioane de dolari, având sub control edituri şi reviste
culturale, el şi ciracii săi au pornit un atac delirant îndreptat împotriva a tot ce este românesc. D-l Patapievici
spune în clar: „Eminescu, ca poet national, şi întreaga cultură naţională nu-şi au locul sub zodia
internaţionalismului”.
Sau: „Dacă vreţi să intraţi în Europa, trebuie să vă debarasaţi de Eminescu”. Dacă nu credeţi, mă voi referi
la seara dedicată „Luceafărului poeziei româneşti”, desfăşurată la Consulatul General al României din New
York şi boicotată de Institutul Cultural Român New York, condus de d-na Corina Şuteu, ai cărui angajaţi nu au
avut decât curiozitatea de „a băga capul” la acest eveniment care a durat 6 sau 7 ore.
Această manifestare a avut loc prin bunăvoinţa Consulului General al României la New York, d-l Pietro
Lucian Pavoni, căruia trebuie să-i exprimăm sinceră gratitudine.
Nu pot să nu adaug faptul că nu mi se permite (de doi ani!) să particip la activităţile ICR New York, deoarece
am cerut să se vorbească şi româneşte la manifestările organizate de Institut (pentru participarea din
această seară, a trebuit să mi se dea o derogare specială de la Washington!).
Vreau să mai adresez câteva cuvinte doamnelor şi domnilor din spatele meu, care strigă, cu înverşunare,
să nu fiu lăsat să mai vorbesc şi să fiu dat afară!
Dacă Dvs. mai sunteţi azi în viaţă, aceasta i se datorează mareşalului Ion Antonescu şi – în primul rând –
omeniei românilor. Este greu pentru mine să înţeleg cum multi români acceptă orice compromis, inclusiv
acest raport degradant. La fel, nu pot să înţeleg cum multi evrei, în loc să fie recunoscători şi să le arate
gratitudine celor care le-au salvat viaţa, stau şi aşteptă să le mai dea încă o palmă.
Un adevăr spus doar pe jumătate seamănă cu o minciună. Pe fundalul unei tragedii adevărate, asistăm aici
la un atac fără precedent la adresa Istoriei şi Culturii Româneşti. Dacă vrem să ne recâştigăm demnitatea,
trebuie să spunem adevărul întreg. Vă mulţumesc pentru răbdarea şi atenţia Dumneavoastră.
Robert Horvath Deva Cineast, New York

Elisabeta IOSIF: Am în faţa mea un filozof, convertit de arta cuvântului. De fapt, un scriitor, pentru
care cuvântul devine simbolul fiinţei creatoare. „Versul este pentru viziuni, proza pentru idei”,
spunea Henri Ibsen. Să decupăm de aici eseul şi critica literară, atât de frecvente în scrierile
cărturarului Al. Florin Ţene. Când se află eseul la limita cu absolutul, iar critica literară la marginea
incisivităţii?
Al. Florin ŢENE: Filozofia începutului de secol douăzeci a schiţat conceptul raţiunii universale ce se
impune indivizilor izolaţi. În acest context, individul apare ca un Eu singularizat „împotriva celorlalţi
prin impulsurile gândurilor şi intereselor sale”, cum scria Herbert Marcuse. În acest context eseul,
spre deosebire de muzica simfonică, nu poate ajunge la limita absolutului. Însă, această specie
literară poate face să vibreze percepţia şi eul cititorului la cote înalte prin împletirea analizei logice cu
transferul sentimentelor, controlabile sau necontrolabile, a puterii raţiunii, analizei esenţei realităţilor
exterioare a individului, toate împletite cu un bagaj de informaţii intelectuale. La eseu descoperim
două tipuri: cel cu valoare cirenică (se manifestă prin anumite impulsuri şi cerinţe ale scriitorului ce
concepe eseul şi sunt legate de sentimentul plăcerii de a-l scrie) şi orientarea epicureică, cea care
este încercarea de diferenţiere imanentă (în care plăcerea scrisului este bunul suprem), dar un
anumit gen de plăcere este opus tuturor celorlalte în calitate de plăcere adevărată. C. Bouson
spunea despre estetica receptării, că cititorul de eseu nu este doar seamănul, fratele (ipocrit) al celui
care-l scrie, ci umbra sa, dublul său, un redutabil alter ego care-şi arogă prerogativele unui cenzor
plin de ambiţii. Numai în această situaţie eseul poate fi uneori, tangenţial, aproape de limita
absolutului.
Înainte de a analiza incisivitatea criticii literare trebuie să subliniem o realitate în care criticul
literar a fost şi este interesat de modul în care scriitorul este influenţat de mediu şi societate, dar şi de
imaginile atotcuprinzătoare, care influenţează printr-un rol mediator textul, societatea şi cititorul.
Critica reprezintă în general judecătorul şi cenzorul care alege ce este bun de ce este rău. Dar se
pune întrebarea: cine alege critica bună, obiectivă, de cea rea şi subiectivă? Cine îi dă dreptul unui
critic să dea verdicte, când istoria literaturii ne dovedeşte că s-au făcut multe greşeli în acest
domeniu?
Dacă ne referim la critica de poezie, ea are mai multe direcţii: valorizarea eului, lucru ce-l poate
face doar, eventual, un psiholog; o interpretare a efectului asupra cititorului de către poezie; o
taxonomizare a tipologiei individului; o analiză a postulatului, că prin poezie se exprimă fiinţa umană;
o receptare a poeziei ca drept capacitate de vibraţie a societăţii prin trăirile poetului, diferenţiind
sensurile dintre kairos şi kronos.
Critica literară, în general este o ştiinţă; ea vine să asigure corespondenţa construcţiei
sistemului cu teoria sistemului. Misiunea criticului literar este dificilă, dacă nu este şi scriitor sau
poet, căci venind din interiorul acestui univers poate înţelege mai bine elementele pe care se
întemeiază creaţia literară.
Prin anii 1997 am constatat că postmodernismul de la noi, cu ideile absconse şi text
experimentalist începe să treacă în penumbră. Astfel a apărut noul curent, pe care l-am denumit
„globmodernul”, care împleteşte elementele tradiţionale din literatură cu modernismul. Este un fel
de rentoarcere în trecut, pe jumătate, dar cu elemente moderne oferite de noile concepţii despre
literatură. Teoretizarea globmodernului am făcut-o în publicaţia „Curierul Primăriei” şi în „Oglinda
Literară”.
Georges Poules subliniază că în timp ce conştiinţa critică este formată din conştiinţa inerentă a
operei care este efervescentă şi puternică, ocupând, evident, primul plan şi conştiinţa surprinsă a
iubitorului de literatură. Rolul criticii de a descifra semnele creaţiei literare este renegat de Serge
Doubrovski, deoarece critica nu este descifrarea unei opere pentru a deveni contrariu acesteia.
Critica de poezie este(dincolo de înţelegerea profundă, vibratoare a semnelor) o afirmare a valorii.
Trebuie să înţelegem că eul criticului, la fel ca eul poetului este o subiectivitate inversă. Criticulparazit al scriitorului, pot spune, este veriga intermediară, a treia, între scriitor şi cititor, el este

parazitul arogant care de multe ori, de-a lungul istoriei literare, s-a înşelat, dar şi a canalizat, uneori bine,
alte ori rău, gustul cititorilor. Dacă creaţia literară este fructul talentului şi transpiraţiei autorului, lucrarea
criticului este „parazitul” acestui produs.
E.I: Să rămânem la valoarea cuvântului, creatorul unui univers. Un context ce emană înţelepciunea celui
care comunică prin cuvânt cu cititorul. Înţelepciune, care în termenii lui Hegel „nu e intelectul, care separă,
ci raţiunea care uneşte”. Cum se raportează aceasta la destinul informaţional al deceniului în care ne
aflăm?
Al.F.Ţ.: Raportul informaţional, din secolul în care ne aflăm, dintre intelect şi raţiune, l-am abordat, nu de
mult, într-un interviu. Dacă suportul transmiterii rapide a informaţiei este produsul intelectului, raţiunea este
facultatea, proprie omului, de a cunoaşte, de a gândi logic, de a judeca fenomenele. Cele două, în cazul
exploziei informaţionale datorită internetului, stau la baza creării acestuia. Spre deosebire de ceea ce
spunea Hegel în situaţia amintită, atât intelectul cât şi raţiunea uneşte în conceperea noilor modalităţi de
trasmitere a informaţiei. Înţelepciunea umană exprimată prin cuvântul creator de univers, cum spui, nu va
dispărea, însă modalitatea transmiterii cuvântului ca suport al informaţiei va cunoaşte multe îmbunătăţiri.
Dacă cuvântul este oglinda sufletului omenesc, internetul ca transmiţător al informaţiei este oglinda
concavă întoarsă spre interiorul umanităţii. Dacă cuvântul este suportul intelectului uman, care aşa v-a
rămâne cât există lumea, informaţia este suportul activităţii umane şi al fenomenelor naturale. De-a lungul
istoriei s-a schimbat doar modalitatea de transmitere a informaţiei. La început au fost semnele şi desenele
din peşteri, apoi menestrelii, tiparul, radioul, televiziunea şi internetul.
E.I: Scriitorul Al. Florin Ţene s-a format în experienţa a două secole de civilizaţie: cel care a trecut şi cel care a
început de aproape un deceniu, ultima perioadă condensând o activitate literară desfăşurată în cinzeci de
ani de creaţie. Spun acest lucru şi pentru că, acumularea unei experienţe a declanşat talentul de
organizator al unui manager cultural, care a reunit talente, care a creat o instituţie literară de talie mondială,
„de expresie română de pretutindeni”, cum se prezintă azi, Liga Scriitorilor din România. Ce destin îi
prevede, scriitorul, de data aceasta?
Al.F.Ţ.:Liga Scriitorilor din România, de expresie română de pretutindeni, s-a născut din dorinţa de a lărgi
paleta de cuprindere a scriitorilor de expresie română de pretutindeni, de a-i coopta într-o organizaţie
profesională şi de a democratiza mişcarea scriitoricească de expresie română. Fiind cu ani în urmă în
structurile Uniunii Europene din Bruxelles, urmare primirii Diplomei de Jurnalist European, am constatat că
în Belgia sunt mai multe organizaţii scriitoriceşti. Toate egale în drepturi şi obligaţii, recunoscute de
guvernul belgian. La fel în Ungaria şi ţările vecine. Numai la noi U.S. a rămas aceaşi structură osificată în
proiect, care se face vinovată de excluderea unor mari scriitori, cum este Blaga, Radu Gyr şi mulţi alţii,
răspunzând unor comandamente politice cu caracter criminal. Este un fel de Uniune Sovietică. În Liga
Scriitorilor din România sunt şi membrii ai U.S., dovadă că noi suntem democraţi şi acordăm premii
autorilor indiferent din ce organizaţie profesională sunt. Astfel am instituit „Medalia (şi) Diploma Virtutea
Literară”, care se vor acorda anual scriitorilor în viaţă, a căror operă promovează idei umaniste de toleranţă,
valori ale patrimoniului naţional şi a căror personalitate şi comportare morală şi civică este un exemplu în
societatea românească. „Liga Scriitorilor”, care acum are 21 de filiale în ţară şi 12 în străinătate, va deveni o
organizaţie puternică; ea apără drepturile scriitorilor, indiferent de apartenenţa politică şi organizaţie
scriitoricească din care fac parte. Pe lângă revista „AGORA LITERARĂ”, vom edita şi cărţi, antologii şi un
dicţionar cu scriitori de expresie română de pretutindeni. Vom încuraja filialele să înfiinţeze cenacluri
literare, să organizeze manifestări culturale, aşa cum se întâmplă în Argeş, Bucureşti, Cluj, Vâlcea etc.
E.I: În balanţa a doua secole, când unii şi-au pierdut mentorii iar alţii sunt uitaţi, s-a creat o anume „disperare”
de destin. Filozoful Al. Florin Ţene a consolidat, într-un fel, ideea disputată în secolele XIX şi XX privind
arhetipul intelectualului. Aşadar, ce rol pot juca acum, la început de secol al XXI-lea, intelectualii?
Al.F.Ţ.: Intelectualul în societate ar trebui să joace rolul de avangardă, însă literatura şi cultura noastră,
politica noastră, să mă limitez numai la România, sunt pline de contradicţii, inversări şi polarizări. Vechile
categorii de intelectuali cu vederi comuniste au devenit anacronice şi frâne în democratizarea ţării. Încă se
mai predau în şcoala românească opere literare scrise în mentalitatea regimului criminal, de tristă amintire.
Raportul dintre politică şi artă au fost înlocuite de dispute aprige între neoconservatori şi o tabără tot mai
puţin numeroasă de intelectuali cu vederi liberale. Prin însăşi ocupaţia lor, intelectualii au alcătuit
întotdeauna o elită adversativă. Intelectualii de astăzi, tind să adere la ceea ce deţine putere. Contracultura
din timpul regimului trecut a discreditat vocaţia culturală.

E.I: Am să revin asupra acestei idei sub un alt aspect. În secolul al XIX-lea, Ralf Waldo Emerson, cel care a
pus bazele primului curent filozofic american original, considera intelectualul un gânditor, un mentor, un
profet. Aşa cum erau priviţi Hugo în Franţa sau Tolstoi în Rusia. Care dintre aceste roluri se mai potriveşte
intelectualului secolului nostru, în raport cu sensul în care mergem?
Al.F.Ţ.: Intelectualii americani de care faci vorbire au exercitat prin anii 1960 o influenţă asupra culturii
literare, promovându-i pe protagoniştii modernismului european, publicând eseuri pline de discernământ
consacrate poeţilor şi romancierilor contemporani cu ei, iar contribuţia lor cea mai de seamă a constat în
crearea unei fuziuni între ceea ce Lionel Trilling numea „activitatea politică… şi imaginaţia raţională”. Spre
deosebire de ei, intelectualii noştri s-au constituit în grupuri de interese, lăudându-se reciproc şi se întrec
cum să ia mai mulţi bani de la bugetul de stat pe programe, care nu sunt valabile azi, ce să mai vorbim de
viitor. Bani folosiţi pentru reeditarea unor cărţi scrise în timpul regimului trecut şi cu mentalitatea impusă de
propaganda comunistă. Iată cum pregătesc intelectualii noştri tineretul de mâine. Bineînţeles sunt şi
excepţii. Mă refer la grupul din jurul „Editurii Humanitas”. Dar avem şi noi intelectuali, chiar dacă nu la nivelul
celor exemplificaţi, ce prin opera lor, prin prezenţa pe micul ecran, din păcate tot mai rară, încă mai
formează discipoli cu vederi democratice şi care transmit un bogat bagaj de idei filozofice. Însă,
intelectualul de mâine nu va mai fi un fel de guru, precum, să zicem, Sofocle urmat de numeroşi discipoli.
E.I: Crezi că ni se mai potriveşte, ceea ce spunea Emerson despre minţile luminate, (dacă ele mai există!?),
referitor la diferitele concepţii: „Singura regulă sigură se află în adaptarea cererii la ofertă… Daţi o şansă
talentului şi virtuţii…”. Mă gândesc la faptul că un scriitor poate să aibă şi o concepţie economică, în secolul
nostru atât de necesară. Nu mă refer numai la vânzarea produsului său, cartea, ci şi la crearea unei agenţii
de ştiri, cum este „NapocaNews”, nu?
Al.F.Ţ.: Scriitorul de astăzi, neapărat trebuie să fie şi un bun manager cultural, pentru a-şi promova propria-i
operă. Pe de altă parte se observă un rol mereu crescând pe care îl joacă universităţile în viaţa culturală de
la noi, fapt ce duce la dispariţia aproape totală în viitor a tipului de intelectual autodidact şi liber-profesionist,
care se bucura de mare trecere înainte de anii 1940. O dată cu evenimentele din decembrie 1989 a dispărut
şi scriitorul activist cultural şi de partid din cadrul redacţiilor şi din aparatul de propagandă. Scriitorul
contemporan trebuie să-şi ia soarta în propriile-i mâini.
E.I: Un alt model, din secolul al XX-lea, Ernest Hemingway era plasat şi în acest context de percepere a
dezvoltării economice a naţiunii. Secolul nostru are asemenea modele?
Al.F.Ţ.: Are. Şi unele sunt în formare.
E.I: Şi pentru că vorbim despre „modele”, să ne oprim la modelul intelectual şi scriitoricesc al unui manager
cultural, cum a fost Artur Silvestri.
Al.F.Ţ.: Artur Silvestri a fost un „Om al Faptelor Mari”, un împlinitor al acestora. Tot ce a făcut acest filozof al
culturii universale este pentru dezlipirea ochilor celor care încă mai bâjbâie prin întunericul ignoranţei, ca un
profet creştin: Fă binele aproapelui tău, precum ai dori să ţi se facă ţie. Cred că a fost cel mai mare, cel mai
dăruitor manager cultural de la noi. A fost un luptător pentru promovarea adevăratelor valori din România
Profundă şi Tainică. El rămâne un exemplu de urmat pentru noi toţi. Poate de aceea istoricul şi scriitorul dr.
Ionuţ Ţene a înfiinţat ziarul „NapocaNews”!. Însă primul meu model a fost profesorul de română şi latină
Niţă Popescu de la Liceul Teoretic din Drăgăşani, oraşul meu natal.Acolo îmi este rămasă inima pentru
veşnicie. Ca model am mai avut din perioada drăgăşeneană pe profesorul Emil Istocescu cu care am
colaborat în cadrul cenaclului literar”Gib I.Mihăescu”, cu părintele Bălaşa, cu avocatul Ion C.Vasile şi mulţi
alţii.Iar la facultate pe profesorul de Istoria Literaturii Române Ion Chişter şi cel de la Teoria Literaturii,
Enăchescu.
E.I: În încheierea dialogului nostru, revenind la cele trei definiţii date de Emerson intelectualului, de gânditor,
mentor sau profet, care ţi se potriveşte în viteza internetului, a unei societăţi informaţionale?
Al.F.Ţ.: Din păcate, în contradicţie cu lărgirea orizontului de cunoaştere şi de trasmitere a informaţiilor prin
intermediul internetului, rolul intelectualului s-a restrâns doar la cel de gânditor.

nu ştiu să te iubesc
nu ştiu
veneam spre tine îmbrăcată
într-o rochiţă de spaimă
mâinilor tale li se făcuse milă
şi frig
mă cautau prin hărţi de
întuneric
desenate-n zăpadă
ca nişte flori carnivore
şerpuitoare
aici-acolo
pe rând
alfabet
lasciv
lirism abstractizat
la limita dorinţei mişcătoare
loveai plecările din albul surd
cu îngerul uitat
nu ştiu să te iubesc nu ştiu
pur şi simplu realitatea este
pentru simpli muritori
fumul amintirii doar
mai sparge câte-o piatră
dă buzna cu o stare de
cinism
într-o tardivă criză de ideal
frenetic joc abandonat
nu ştiu să te iubesc nu ştiu
vei fi amendat
cu pasiuni de ocazie
la care contribui eu
o zână albă
intrată în memorie
prin uşa din faţă precum
în pictograma unui tablou
imposibil de uitat
nu ştiu să te iubesc
nu ştiu

je ne sais pas t'aimer
je ne sais pas
je venais vers toi habillée
d'une robe d'effroi
tes mains eurent pitié et froid
elles me cherchaient parmi
les cartes des ténèbres
dessinées dans la neige
telles des fleurs carnivores
serpentines
deci, delà
à tour de rôle
alphabet lascif
lyrisme abstractif
à la limite du désir mouvant
tu frappais les départs depuis le
blanc sourd
avec l'ange oublié
je ne sais pas t'aimer,
je ne sais pas
simplement la réalité est
pour les simples mortels
seule la fumée du souvenir
brise parfois une pierre
elle déferle avec cynisme
dans une crise tardive d'idéal
jeu frénétique abandonné
je ne sais pas t'aimer,
je ne sais pas
tu seras sanctionné
avec des passions d'occasion
auxquelles je contribue
une fée blanche
entrée dans la mémoire
par la porte centrale tout comme
dans le pictogramme d'un tableau
impossible à oublier
je ne sais pas t'aimer
je ne sais pas

din volumul bilingv
Poeme în culori
poezie - pictură
apărut la
Editura Nemesis

din volumul trilingv
română, engleză, franceză
în curs de apariţie la
Editura Nemesis

Ciulini tomnateci la Montréal,
– Epigrame, Septembrie 2010 –
Amicului Viorel Gaiţă, animator TV
şi fost Montréalez, actualmente «reintegrat» cu succes la Bucureşti
Ai ricoşat 'napoi în straiţă
Precum la hockey negrul puck:
La Montréal ai fost o… gaiţă,
La Bucureşti te-au făcut… cuc!
Lui tunoI egaraC, biet rătăcit la
Montréal, care-şi face reclamă
publicând întoarceri pe dos ale
Numelor Sfinte… şi alte povestiri
Cu Dumnezeu s-a luat la trântă
Şi în sens invers l-a-nvârtit:
Ciupind « 'NEZEU» Numirea Sfântă,
Chip « UEZEN » el şi-a cioplit!
Unuia cam… ghiaur din Montréal,
auto-intitulat Prinţ al unor Hoarde din
istoria Orientului care (sic) i-ar finvăţat Latina pe… Români!
Prinţ te vrei de-acuma? BRAVA!
Scofâlcit precum un hrib!
Laurii nu stau pe fruntea
Unui simplu… Şef-de-Trib!
Poetul George Filip se plânge că
este «lucrat pe la spate» (cronic) de
un fost învăşăcel liric la Montréal
Cică unul din Constanşa
Se dă mare-n al tău nume!
Unde-ţi este aroganţa?
Ce faci cu al tău renume?
Unui brav « soldat Sveik » de viţă
nouă ce se vrea egalul lui Dante
Alighieri la Montréal
Pe Dante-ai vrut să-l faci piftie!
Stilul duhneşte imediat:
Divina-ţi… Tragi-Comedie
Are iz greu… de plagiat!

Lui Nelu' Gogle Diletantu',
biet tânţar Tomitan ce se
crede… harmăsar liric la
Montréal
Ţiuind la alte ţărmuri,
Ţi-ai ţintat… ţipurituri!
Tu le ţii ca fiind catrenuri,
Ele-s biete… tipături!!!
Poetul George Filip din
Montréal (reputat la dublu: pt
Marile-i poeme şi pt Micile-i
maniere) prezintă metoda sa de
«dialog» preferată: FINGER-ul
– De la Mihaiu' dau cetire,
Pre ai mei critici îi cinstesc!
Metoda mea să nu vă mire:
Pe… DEGET mi ţi-i învârtesc!
În discursul auto-omagial
aniversar pt 70 de ani amicul
Traian Gărduş uită Asociaţia
ACSR, care l-a făcut cunoscut
ca epigramist în Canada
Epigramistul zis Gărduş
A cam uitat cin' l-a lansat!
Este distrat sau doar ghiduş?
Să-i zic ingrat..ar fi păcat.
D-l arhitect Şerban Popa,
adevarătul iniţiator al
conceptului Piaţa României la
Montréal, răspunde demn celor
care i-au furat şi pervertit ideea
La Piaţă l-au trişat cu spor,
Dascăl revine el aice!
Văzut-au ei că nu-i uşor,
Să dea cu Popa… la popice!

Regional Center for Peace and Disarmament în Asia and the Pacific, în Saitama
City, Japan, August 25-27, 2010.
After the great speech of President Obama on April, 2009, the world tendency for
nuclear disarmament has been rising up and we felt zeal în nuclear free-world by
2020. Especially here în Japan, the mayor of Hiroshima has been strongly working to
realize this goal. There are also the voices of A-bombed cities of Hiroshima and Nagasaki, and of all of
the world citizens. The representatives of our government, Hidankyo, and Mayor for Peace, NGOs,
Media, Ambassadors, diplomats, experts, researchers, religious leaders, citizens, university and
high school students – were all present at the event. The countries which the representative attended
are the following: Egypt, Iran, Kazakhstan (3 representatives), Israel (3), Korea (2), China, Norway
(2), Russia (3), New Zealand, UK, India, Switzerland, Indonesia, Sweden, Philippines, USA (8) and
others.
Opening remark was begun by the UN Ambassador of High Representatives for Disarmament
Affairs.
In session 1, the Japanese Director of the Centre for the Promotion of Disarmament and NonProliferation, took the initiative on „The Outcome of the 2010 NPT Review Conference and the Way
Forward” by the following key note speakers: President of the 2010 NPT Review Conference –
Philippines, Head of the Delegation of Australia to the Conference on Disarmament, the Director of
International Security and Disarmament, Ministry of Foreign Affairs – Indonesia and the Deputy
Director – Office of Multilateral Nuclear and Security Affairs, State Department, UN.
In Session II, Chair. Head of the Delegation of Switzerland to the Conference on Disarmament,
have pushed ahead the discussion on „Concrete Steps toward a Nuclear-Weapon-Free-World” by
the following keynote speakers: „The New Start and beyond” by Senior Counselor – Embassy of the
Russian Federation în Japan, „Revisiting the Role of Nuclear Weapons” by Associate, Carnegie
Endowment for international Peace, UN, „Prospect on CTB and FMCT” by Deputy Director-General,
Disarmament, Non-proliferation and Science Department, Ministry of Foreign Affairs, Japan, „The
Nuclear Security Summit and its Follow-up” by Senior Director for WMD Terrorism and Threat
Reduction, National Security Council, UN, and Director Nuclear Non-Proliferation Science and
Technology Centre, Japan Atomic Energy Agency, Japan. Japanese professor of UN univ. în Japan
mentioned to the process of Ottawa treaty and Oslo treaty.
th
The discussions on 25 of August, were mainly about legislative measures on the nuclear
disarmament issue.
In the session III on 26th, „Regional Nuclear and Conventional Arms Agenda” by Chair, director
James Martin – Centre for Non-Proliferation Studies (UN) put the talking point on the conflict în
Korean Peninsula, Middle East, South Asia and so on. Especially the speeches of the representative
of China and Iran were remarked as they have talked carefully and friendly to be well understood on
their positions. There were also the representatives of Israel, but no discussion on their position on
the subject. The first step of nuclear disarmament begins with good communication. The conference
was held în Japan and it deserves appreciation but also some criticism that only South Korea have
attended the Conference. If the representatives of North Korea will have attended, the first step for
peace would start. We owe to find the harmonious way to solve the conflicts around the world. The
discussions were collected on the issue of nuclear disarmament, and the lack of the view, „Why the
nuclear disarmament is an urgent issue?” were there.
It was very hot and humid when the conference was held since about 130 years. Most of people feel
abnormal climate and the cry of our planet. Recently the damage by flood is increasing and countries
în difficulty are washed. The cleavage în society between the rich and poor is escalated and now the

remedy is called. It needs our recognition that we must push ahead for the nuclear disarmament to manage
with the abnormal environment problem. Would it have not any longer extension? În session IV, „The Role of
Civil Society: Disarmament and Non-Proliferation Education-Promoting cooperation with civil society
towards a world without nuclear weapons” was discussed by Chair, Head of the Delegation of Japan to the
Conference on Disarmament. Director, United, Nations Institute for Disarmament Research emphasized
the cooperation with NGOs. The opinion of Professor of UN univ. în Japan was timely: „We need from vision
to the action after the President Obama's speech” Most of opinions by foreign speakers were closed în
abstraction but Japanese concrete reports continued: Affiliation to Mayor for Peace are rapidly rising up.
Human eye for Nuclear Disarmament. Peace Education to tell the tragedy of A-bombing for the next
generation. The research of the mechanism against the risk of nuclear weapons, duplicated cancer, the
effect, and so on. Those precious reports were told one after another. În the Closing Session, Chair, Director
of the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament în Asia and the Pacific, asked more
opinion în civil participators, and high school students. Today, the Hibakusha is already aging and we owe
telling the tragedy of A-bombing to next generation.
We reassured „The Nuclear Disarmament is our current issue” în this conference,
And the starting pint is based on the tragedy of Hiroshima and Nagasaki, 6th and 9th August, 1945.
Kae MORII
Message from Prime Minister of Japan, Naoto Kan―short quote:
As the only country în the world having suffered nuclear devastation caused by atomic bombings, Japan
has worked to uphold the international nuclear non-proliferation regime and to make steady, concrete
progress toward a world without nuclear weapons For the past 16 years, the Government of Japan has
submitted draft resolutions to the UN General Assembly calling for the elimination of nuclear weapons, a
motion that has contributions to the Final Document adopted at the Review Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) held în May this year. We will continue to pursue
a world without nuclear weapons through active diplomacy underpinned by a sense of responsibility, playing
a leading role at the forefront of the international community.
Message from Foreign Affairs Minister of Japan, Okada―short quote:
This is an important year în our efforts to pursue a world without nuclear weapons. În May, the Review
Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was held în New
York. There Japan and Australia jointly submitted a working paper on nuclear disarmament and nonproliferation measures. Japan also earned broad support from the participating parties for its proposals on
strengthening the International Atomic Energy Agency (IAWA) safeguards, promoting technical cooperation
în the field of peaceful uses of nuclear energy, and promoting disarmament and non-proliferation education.
By working together with other parties, both inside and outside the conference, în particular by playing a
leading role în issuing by strong will to reach an agreement that has not existed since the 2000 conference.
The adoption of the Review Conference's Final Document saved the NPT regime from its crisis. Japan will
continue to maintain and enhance the momentum în achieving a world without nuclear weapons by holding a
foreign-minister-level meeting în the margin of the UN General Assembly next month. This meeting is aimed
to deepen dialogue among participating nations, concerning the direction of nuclear disarmament and nonproliferation efforts, with a view to ensuring that all aspects of the Action Plan adopted at the NPT Review
Conference are steadily implemented.

Ceremonia nunţii literare a poetului George
Filip s-a desfăşurat în trei etape: cununia
religioasă, ce s-a ţinut în Biserica Buna Vestire,
lansarea de carte organizată în sala festivă de
redacţia revistei Candela de Montreal şi
banchetul nunţii, care a urmat, la care au
participat toţi invitaţii.
De la un poet mândru şi răzvrătit, ca George
Filip, este normal să ne fi aşteptat la ceva cu
totul diferit de obişnuit.
Cei care nu-l cunosc de aproape pe George
Filip, şi-l imaginează ca pe un demon
neîmblânzit, de care trebuie să te temi. Părere
greşită. Cine îl cunoaşte, însă, aşa cum este,
ştie că el este un poet extravagant, uneori cald şi chiar gingaş ca un adolescent.
Opera lui poetică este o oglindă a sufletului său tumultuos, dospit lângă valurile Mării Negre şi ars
de razele soarelui dobrogan. Citez din scrierile sale: „Ascund în suflet un tâlhar / pe care îl admir cu
brio / Că prea se nasc poeţii rar / Şi prea le spuneţi des: ADIO” (Portretul numelui, Om de povară)
Într-un comentariu versificat, referitor la scrierilor sale, George Filip răspundea ţipând în gura mare:
„Nu-s George Filip, ăsta-i doar un nume, bătut cu fierul roşu, un stigmat, / să nu mă rup de cârdul meu
prin lume, / Când pe idei mă vreau crucificat.” (De ce scriu, Şi toamna vine)
Ţinuta lui, aparent sălbatică şi deopotrivă dură, s-a imprimat poeziei ca ecoul unei păduri adânci.
Exemplu: „Până-n măduva tăcerii / glasul doinei îmi străbate / rostogol din munţi în lună / ca ndoiala
dintr-un frate.”
Dar versul de mai sus alternează cu un moment de gingăşie şi căldură, ce te îndeamnă să-l
îndrăgeşti şi să-i iubeşti poezia: „Înţelept vorbind de lucruri, / rumegam raza eternă, / până
chihlimbarul mării / pe catarg zâmbi în bernă.” (Doină, Om de Povară)
Chiar dacă necomformismele sale zgârie timpanul, deprimând partenerul de convorbire,
subconştientul îi pune în rime doar gândul îndârjit, redându-i cheful de viaţă. Exemplu: „Din nou îmi
vine să mă nasc / aşa păţesc de multe primăveri / strâng şaptezeci şi una anul acesta / dar nu-mi prea
amintesc… parc-a fost ieri…” (Să mă nasc, Om de povară)
George Filip este un maestru al versului. Poezia este în el şi sufletul lui este o poezie care curge din
creion, reverberând pe hârtie ca apa şopotită dintr-un izvor. Exemplu: „Paranteze / în proteze / au
urcat / pe metereze / să cuteze / s-agaseze / inşi ce vor / să ne necheze / ipoteze…” (Hipnoză, Şi
toamna vine) sau „Mi-a spus oglinda / îmi e greaţă / te strâmbi la mine / de o viaţă! / Şi-ţi scuturi / capul
de mătreaţă / cu mutra ta / de oaie creaţă.” (Din oglindă I, Om de povară)
George Filip e un poet special, în poezia lui nici un vers nu rămâne fără sens, chiar şi atunci când
alege rima numai după identitatea fonică, hazardul îi dă la lumină perle ale metaforei. Exemplu: „Bat
în geam cu degete de ger / Tu apari cu trupul de zăpadă / Luna mândră ca un plutonier / Trece şarlă-n
veşnica-i paradă”

George Filip de-a lungul a 36 de ani de
trudă literară a publicat un număr de 30
de volume de poezie.
Răsfoind, azi, câteva dintre tematiciile
cărţiior sale, vom găsi reflectat în ele
însăşi destinu lui sinuos, ce i-a marcat
viaţa: „Anotimpul legendelor”, publicat la
Bucureşti, 1976. Au urmat apoi cărţile
publicate în exil: „Poeme pribege”,
„România în exil”, „O fugă din hazard”,
„Era confuziilor”, „Poèmes sur feuille
d'érable”, „Poeme îndoliate”, „Văd
lumina”, „Singur împotriva destinului”,
„Vise colorate”, „Metafore risipite”, „Om
de povară” şi „Toamna vine”, citând doar
câteva dintre ele.
Dar cine este George Filip?
Sunându-l la telefon, robotul îţi va răspunde în locul lui: „Aici este casa celebrului poet George Filip.
Lăsa-ţi mesajul vostru!”
George Filip este un poet conştient de valoarea zestrei sale. Şi, tocmai acest dar numit talent îi dă
dreptul să-şi afişeze ostentativ identitatea. Puterea vocaţiei lui constă tocmai în strigătul neprefăcut,
preschimbat în vers, ca o furtună metamorfozată într un curcubeu.
Închei prezentarea mea prin cuvintele unui prieten al său, care spunea: „George Filip nu se socoteşte
titan, nici genial, dar cebru, mai mereu.

Baruch Elron este considerat un pictor romano-israelian… Ambele
culturi îl revendică şi se mândresc cu creaţiile sale remarcabile. De
aceea, o expoziţie Elron în ţara în care artistul s-a născut este un
eveniment firesc şi aşteptat. Iaşul cultural este, de asta dată, gazda unei
expoziţii retrospective, cuprinzând o parte din lucrările pictate în anul
1990 şi care reprezentă, de fapt, esenţa tematică a operei sale.
Am mai afirmat despre moştenirea artistică a lui Baruch Elron că ea se
constituie într-o expresie complexă situată între aparenţele vizibile ale
lumii şi vis. Aceasta ca sursă a creativităţii. Arta sa reflectă nu numai
concepţia şi formaţia lui intelectuală, ci şi o profunda intuiţie, capabilă să
comunice privitorului asociaţii surprinzătoare. De altfel, şi titlurile tablourilor
completează spectaculos, într-un bogat simbolism, adesea cu substrat
ironic, intenţiile sale. „Acasă în lumea umbrelor" ascunde o teribila
premoniţie, „Sacrificiul floral" e de o frumuseţe sobră, „Sticla visurilor" şi
„Seiful tentaţiei" eliberează erotismul, „Corecţii naturale", „Lupta contrariilor"
sunt… ecologice.. Iată şi alte denumiri: „Atentat la viaţă", „Dezumanizare",
„Inutilitatea forţei", „Alter ego" care compun în ansamblul lor o viziune
universală şi, în acelas timp, unica.
Analogiile şi aspectele ambivalente servesc creatia intuitiva şi logica a lui
Baruch Elron. Conceptul spatiului şi timpului variază spectaculos
într-o nesfârşită alegorie. Temele sunt generoase, pictorul refuză
prototipurile. Arta sa este rafinată, nu putem să nu remarcăm
maiestria, echilibrul, spiritualitatea, imaginaţia surprinzătoare. Elron
crează posibilul din imposibil. Imaginile sunt suspendate în ireal.
Pictura sa este fantastică-surrealistă.
Unul dintre admiratorii săi ieşeni,
poetul Adi Cristi, crede că „Baruh Elron
a existat pentru a fi în imediata noastră
apropiere… Pictorul adună într-o singură lume
toate lumile posibile şi, mai ales, cele
imposibile". E adevărat. Noi, cei care l-am
cunoscut pe Bik (apelativul lui pentru prieteni)
ştim ca dânsul acceptă Realul ca o provocare a
Imaginarului. Arta sa, descoperită sau redescoperită de iubitorii de artă din România
invitaţi la această aventură spirituală, vine să
reconfirme statutul internaţional al unui pictor de
mare valoare şi originalitate.

·

Lumea se înmulţeşte, dar nu în sensul dorit.

·

Caracterizare: e mai prost decât prevede regulamentul.

·

La noi, senzaţional e atunci când nu se întâmplă nimic senzaţional

(Roni Caciularu).
·

Stăpânii junglei sunt viruşii…

·

Dacă vrei să fi auzit, vorbeşte în şoaptă.

·

Una e să scrii câteva rânduri şi alta e să scrii în câteva rânduri.

·

Emigrantul e un om capabil să să se despartă de orice în afară de

accent (Andrei Bacalu).
·

Cel mai bun prieten al omului este câinele? cartea? pădurea? râul,

ramul? banul? telvizorul? vinul, crâşma? supermarketul? Bifaţi unde e cazul!
·

Păreri contondente…

·

Bunul simţ are o aromă specială… Chiar nu-l simţi?

·

Situaţie: să ai o nerăbdare de mai multe persoane.

·

Mă gândesc, ca activitate de bază… (Nae Cernăianu).

·

Oglinda îţi permite să priveşti numai în urmă…

·

Infernul a fost descoperit de proşti… Şi preluat de deştepţi.

·

"La noi găsiţi legume organice şi legume anorganice" (reclama).

·

Stoluri cenuşii de cuvinte/ unul mă adevereşte, altul mă minte (Zoltan

Terner).
·

Dumnezeu are umor. Nu îşi râde El de toţi?

·

Deciziile rele se explică ori prin lipsa de cultură, ori prin lipsa de

morală.
·

Speranţa moare ultima… Dar cât de mult suferă până atunci!

·

"Eu, de cincizeci de ani, cred în aceiaşi tineri!!".

·

Necuviinta celui care nici nu ştie, nici nu tace (Mircea Radu Iacoban).

·

Tăcerea a existat înaintea Cuvântului, dar nu a avut cine s-o

aprecieze.
·

Când te incomodează conştiinţa, iei una mai mare.

·

Toţi cei care au prezis sfârşitul lumii s-au înşelat. Dar e destul să aibă

dreptate o singură dată…

·

Nu sunt nici optimist, nici pesimist… Sunt sceptic.

·

Nu toată lumea vede ideile.

·

"Au murit degeaba şi acum suferă" (citat)

·

Bolnavul se îndrepta cu paşi siguri spre vindecare. Din păcate, n-a mai

ajuns (Vlad Nicolau).
·

Citatele care nu ne convin le citează alţii…

·

Alimente patriotice.

·

Sfertodoctul este, de obicei, şeful semidoctului. Asta e problema…

·

Partidul mediocrilor. Majoritar.

·

Când îmi place o pictură rămân tablou (Vigh Istvan).

·

Anunţ în Franţa: "Defense d'uriner sous peine de confiscation"

(interzis a urină sub pedeapsa confiscării).
·

Cine nu are simţul umorului e infirm (Zoltan Terner).

·

Etaje de regrete…

·

Meseria se fură, nu se dictează (folclor actualizat).

·

Dacă rezistă înseamnă că există.

·

Niciodată nu vor exista destule explicaţii pentru ceva care nu trebuie

explicat.
·

Toată viaţa ne străduim să împăcăm verzele personale cu caprele din

jur… (Nae Cernaianu).
·

Să-ţi scrii memoriile… Ca să le vinzi!?

·

Un prost aruncă o piatră în fântână. De câţi prosti e nevoie ca să o

scoată?!
·

E mai greu să taci decât să ţipi (Eva Defeses).

·

Când loveşti puternic, ori dai în plin, ori sună a gol.

·

Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i porneşti sunt greu de oprit (intrată

în folclor).
·

Cel bun, cel rău şi cel urât (analiza pentru colesterol).

·

Rău e să fi tâmpit… – Mie-mi spui?! (reamintita de Roni Caciularu).

·

Ce plictiseală… Toată lumea înjură la fel.

(continuare)
Primii doi ani nu mi-au lăsat amintiri din liceu, repet era perioada de acomodare cu oraşul.
Spre exemplu la un extemporal am scris"transversat".(Cred că aveam nişte probleme cu auzul. Nu
în ceeace priveşte surditatea, -slavă domnului şi acum la 7o de ani aud relativ bine, nu am nevoie de
aparat auditiv, ci mai mult nu aveam o ureche muzicală bună pentru a prinde din zbor totul)
"Transversat"în loc de"traversat"şi profesorul, când ne-a adus extemporalele-de altfel nu a avut
nici-o repercusiune asupra notei, ba dimpotrivă am avut o notă bună fiind vorba de română, m-a privit
lung, printre genele întredeschise după cum îi era obiceiul
"Şefului"când nu era sigur de ceva şi parcă încerca să ghicească ce se întâmplă sau să
întrezărească viitorul-şi mi-a spus, de fapt nu mie direct, probabil pentru a-mi menaja sensibilitatea, el
însuşi fiind fiu de cioban din Vaideeni şi se vedea probabil pe el cu zeci de ani în urmă-ci adresându-se
în general, dar cu extemporalul meu în mână:
- Băi copii, când nu cunoaşteţi bine folosirea unui cuvânt, evitaţi să-l folosiţi, găsiţi alte cuvinte pentru
a spune acelaş lucru.
- Spre exemplu:
- În loc de a spune transversat-şi s-a uitat la mine-spuneţi am trecut strada.
- Sau am luat-o pe partea ceailaltă.
Sau ce vă bubui mintea.
Şi mi-a întins foaia de hârtie.
Din partea colegilor nu am avut nici-o manifestare răutăcioasă de a mă pune în situaţie de
inferioritate-deşi se ştie că uneori sunt duri copii-.
Poate unde nu eram printre cei"foarte, foarte"deşi mulţi dintre colegii mei ce făceau parte din
cei"foarte, foarte,"au făcut cariere strălucite depăşind pe cei dintr-un mediu"mai favorizat".
Deşi la epoca respectivă nu prea ştiam ce e aia.
Singura anecdotă ce merită amintită, este că iarna-trebuie să recunosc că uneori"chiulind"la fizică
sau matematică, (care au fost spaima mea pe tot parcursul liceului încât vă jur că până acum câţiva
ani încă făceam coşmaruri noaptea visându-mă la catedră) -mă duceam în Zăvoi la patinat pe lacul
care pe vremea aceia îngheţa în fiecare an pentru două-trei luni.
Era locul ideal de chiulit căci în nici-un caz pedagogul liceului PIŢURCĂ cum îl porecleau elevi, deşi
pe el îl chema Gaghici, nu venea să controleze ziua în zăvoi. El seara avea treabă. Fie la teatre dacă
erau turneie în oraş şi erau spectacole la care nu aveam voie să mergem, fie la cinematografe.
De fapt până prin 1943 nu era decât unul singur, cinematograful Adriani, unde în pauza dintre jurnal
şi începutul filmului-pauză pentru a intra cei ce întârziaseră-Piţurcă făcea ocolul sălii. Şi de geaba
încercau elevi să se ascundă pe sub scaune la balcon-că la loje şi benoare, unde era posibil să te
ascunzi, nu ne puteam duce, fiind rezervate pentru public, aşa că Gaghici ne lua ca din oală şi...
scrisorica acasă la părinţi în care li se aducea la cunoştiinţă că odrasla lor a fost eliminată pe trei zile.
Şi nu în plic, ci carte poştală, să o citească toată lumea.
– Apropo băi fraţilor care nu aţi avut de lucru şi aţi început să citiţi aceste baliverne, este vre-unul
dintre voi care să nu fi fost prins pe picior greşit de Piţurcă?
Dar în Zăvoi nu venea, aşa că puteam patina liniştit cu Gogoaşe-Gică Popescu. Gică fiind singurul
pe care reuşeam să-l conrup să venim împreună la patinat şi dintr-un motiv bine determinat. Neavând
bani închiriam o pereche de patine şi le împărţeam. Eu întotdeauna patina pentru piciorul drept, el
pentru cel stâng. Abia după două ierni am început să mă ţin pe patină şi comicul situaţiei este că până
pe la 48 de ani când mai puneam patinele în picioare. de data asta două, căci îmi cumpărasem,
niciodată nu am izbutit (spre amuzamentul copiilor mei care cunoşteau povestea) să merg pe ambele
patine. Mergeam numai cu piciorul drept.
Când eram elevi numai Dorel Ştefănescu, Nelu Creţu şi Puiu Dumitriu aveau patine, restul
închiriam.)
Cu şcoala, aşa şi aşa, nu prea am avut probleme, abia din clasa treia au început necazurilele, odată
ce au apărut (noroc cu sfatul Şefului, că nu găseam cuvântul, era să folosesc încăodată, în aceiaş
propoziţie, cuvântul început) latina şi mai ales fizica.

Îmi aduc aminte ce terorizaţi eram o parte dintre noi de fizică încât ne rugam de Nicolae (portarul şi omul la
toate, înclusiv cel ce suna clopotul de terminarea orei) să treacă întâi pe la parter să înceapă să sune la
laboratorul de fizică.
Nicolae era om bun, căci când nu uita, o făcea.
Şi zău că pe degeaba deoarece pe vremea aceia nu ştiam ce înseamnă bacşişul, dar avea viaţa să ne
înveţe din plin.
Spre deosebire de Ciovică, celălalt portar care nu vroia să ne ajute niciodată ba dimpotrivă suna ultimul la
laboratorul de fizică. Nici nu ştiu dacă ăsta era numele lui-într-adevăr că avea nasul cam acvilin-dar noi aşa îi
spuneam, Nea CiovicăUite că abia acum mă gândesc, că poate de aceea că era aşa de al dracului, că îi spuneam Ciovică.
Dar în majoritatea cazurilor degeaba suna Nicolae întâi la laborator, că avea afurisitul de Jitaru-profesorul
de fizică-un ceas de buzunar cât toate zilele pe care îl punea pe catedră şi până nu se făcea ora, nu ne dădea
drumul.
Şi mai avea o plăcere sadică păcătosul. Să scoată la tablă ca să asculte la sfârşitul orei, după ce preda
lecţia pentru data următoare. Adică tocmai când credeam că scăpasem pentru ziua respectivă. Şi dacă
apuca să scoată la tablă, până nu îi termina pe toţi elevii, nu se lăsa. Adică în loc să ne dea drumul primii, ne
mai mânca şi din recreaţie. Că numai eu ştiu ce cohortă (e bine folosit cuvântul cohortă?) de blesteme i se
adresau printre dinţişorii încleştaţi a atâtor suflete nevinovate...
La latină, Papadopol cred că din primele ore şi-a dat seama cu cine are de aface şi ne-a şi împărţit în cei cu
care merita să-şi piardă timpul, cei de la care mai spera ceva-deci candidaţii la corijenţă-şi cei de la care nu
mai era nimic de sperat şi care, norocul nostru, nici nu existam decât la strigatul catalogului. Mi-au trebui doi
ani până să-l şmecheresc(credeam eu) şi să-i câştig graţia traducând în versuri nişte scandări (cred că vă
daţi seama de marea valoare literară a creaţiilor mele) pe care părea că le şi apreciază.
După ani de zile discutând cu el de la"egal"la"egal"(fica lui Mira era studentă la conservatorul de muzică
unde eu eram asistent la catedra de dicţie şi technica vorbirii scenice) şi arătându-mi tardiva recunoştiinţă
pentru cum m-a salvat cu traducerile mele, m-a uluit când mi-a spus:
– Mi (sper că nu aţi uitat ticul lui verbal, de Mi, probabil traducera din latină lui Mă)
– Mi, mie îmi venea să râd când vedeam că tu credeai că m-ai dus
– Dar de fapt eu te-am avut.
– Căci când mi-am dat seama că în afară de uşurinţa de a învăţa pe de rost nişte nişte proverbe (încă mai
ştiu câteva zeci) nu era nici-o speranţă cu tine de a învăţa limba latină, atunci te-am pedepsit să faci versuri.
Aşa erai obligat să te chinuieşti să le traduci.
Că de valoare literară, îmi pare rău că nu le-am păstrat să ţi le dau să te amuzi şi tu. În schimb la Greacă (de
greacă uitasem, că am avut în clasa 8 şi greacă, dar cunoscînd cu cine are de a face, în afară de alfabet, nu
ne-a mai chinuit şi cu limba, ci am trecut direct la literatură şi când am ajuns la poeziile lui Sapho, eram în
elementul meu) mi-ai tradus nişte poezii bunicele. Într-adevăr că aveau foarte puţine contingenţe (am folosit
bine cuvântul?) cu originalul dar aveau o cât de cât valoare literară.
(Cred că a fost printre puţinii care au avut o opinie favorabilă aupra creaţiilor mele literare. El şi bietul Şefu.
Dar ce vreţi, se mai înşală omul şi cât timp nu face rău nimănui, de ce nu?)
Perioada de mari umilinţe naţionale-cedarea Cadrilaterului, a Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei a
avut repecusiuni până şi în micuţul târg de pe valea Oltului Atât prin tristeţea colectivă cât şi prin faptul că neau venit o serie de colegi în refugiu.
Din Basarabia Romulus Catilina – de care avea să mă lege o caldă piretenie până la dureroasa despărţire
în anul 1996 datorită unei"lungi şi grele suferinţe"cum se spune pudic la cancer.
Din Transilvania Duci Pârvu şi Romică Marinescu iar din Bucovina, din jurul Chişinăului, Hobzei.
Un biet adolescent care scăpase singur de urgia ce se abătuse peste ţară.
Părinţii neputând pleca şi-au"salvat"numai copilul, dar nu aveau să-l mai revadă niciodată, căci avea să
moară înnecat în Olt, nefiind decât doi colegi la morgă, înainte de a fi îngropat într-o groapă comună.
Şi nici nu am putut să comunicăm trista veste părinţilor, neavând adresa.
Inimosu Petrică Monea, spunea printre sughiţuri:
– Şi nimeni nu ştie... şi nimeni nu ştie...
Eram strânşi toţi elevii în sala de gimnastică a liceului-abia fusese inaugurată, dar nu aveam posibilitatea
să o folosim mult timp căci avea să devină dormitor comun pentru răniţii de pe front.
Profesorul de desen Emil Ştefănescu (voi reveni, cu profund respect şi caldă admiraţie asupra blândului

profesor şi talentatului pictor Emil Ştefănescu, care şi după anii grei de temniţă tot îşi păstrase zâmbetul lui
cald) ne-a anunţat cu lacrimi în ochi şi în glas că în Râmnic sosireră primii refugiaţi şi ne îndemna să ne
purtăm omeneşte cu ei dându-ne numai un singur exemplu de tragedia trăită de bieţii români:
– M -am întâlnit aseară cu o familie de profesori care abia veniseră în refugiu şi mi-au povestit că în graba şi
disperarea plecării, în loc să-şi ia banii sau bijuteriile, şi-au luat periuţa şi pasta de dinţi...
La care toţi, în inconştienţa tinereţii şi nerealizând gravitatea situaţiei, am izbucnit în râs.
Şi a început războiul.
La început nu ne-am gândit la consecinţele ce aveau să vină.
Nu la cele politice mă refer, acestea puteau fi evitate dacă nu am fi intrat sub nemilosul tăvălug al istoriei
când ţări se crează sau se desfiinţează în faţa unei hărţi şi a unei butelii de votcă sau wiski.
Nu!
Mă refer la consecinţele economice dezastruase care până la urmă îi ating şi pe bogaţi şi pe săraci, drept
fiind că pe bogaţi într-o mai mică măsură.
Priveam războiul cu mult patos şi entuziasm văzând în el singura posibilitate de a ne recăpăta măcar
Basarabia şi Bucovina. Am asistat cum treceau nesfârşite coloane de blindate şi motociclete germane pe
strada Traian spre Bulgaria şi Grecia. Era prima dată când vedeam motociclete B. M. V. cu ax cardanic şi
Zundap cu marche-arriere. Nu prea aveam noi idee ce înseamnă aceste inovaţii tehnice dar auzind în jur
exclamaţii de admiraţie făceam şi noi pe cunoscătorii.
Şi au început lipsurile inerente unui război catastrofic ca toate războaiele.
Nemavând mijloacele materiale (în Iulie 1940 murise tata) să stau la gazdă, m-am mutat la internatul
liceului unde director era profesorul de istorie Papuc. Un bun profesor se pare dar nu am avut ocazia să-l
avem mult timp printre noi căci fiind legionar după rebeliunea din Ianuarie 1940 avea să dispară din Râmnic,
neştind nimeni dacă fusese arestat sau fugise.
Am aflat ulterior că a făcut mulţi ani de temniţă grea.
Imi aduc aminte că în cele câteva zile cât a durat rebeliunea, mai ales în ultima seară când rebeliunea
fusese înnăbuşită în sânge, a venit prin camerele noastra şi ne-a cântat din fluier, el fiind copil de cioban de
prin părţile Gorjului.
Din anii petrecuţi la internatul liceului 1940-1942 (apoi aveam să trec la internatul lui Popa Creţu) am vagi
amintiri, în afară de o foamete cumplită.
Aveam un pedagog Holovati, refugiat Bucovinean, un om rău.
Mult timp pentru mine Bucovineanii erau oameni răi având exemplu pe profesorul de fizică Jitaru şi pe
pedagogul Holovati.
Abia mult mai tărziu, cutreerând toată Bucovina pentru a filma obiceiuri de Crăciun sau vestiţii rapsozi
Maria Surupatu, Cazacu sau Lăcătuş aveam să cunosc adevăraţii Bucovineni, să-i respect şi să-i iubesc.
De fapt, Dumnezeu să-l ierte pe Holovati, căci după doi ani avea să se sinucidă. Poate că asta era
explicaţia răutăţii lui, având ceva în neregulă cu psihicul.
Dar câţi nu şi-au pierdut minţile pe timpul refugiului.
Numai că atunci nu-l puteam ierta că nu ne dădea voie la magazia unde erau valizele, geamantanele sau
panierele noastre unde ne ţineam mâncarea ce ne trimeteau părinţii decât odată pe săptămână, Miercurea,
încât de cele mai multe ori ne duceam numai să aruncăm mâncarea stricată, când nouă ne ghiorăiau maţele
de foame. Mai era un pedagog, Brânzan, om de treabă-avea să ajungă medic-dar nu se amesteca pentru a
nu-l jigni pe Holovati deşi nu era de acord cu el.
În aceşti ani de internat îmi amintesc că în fiecare seară venea un bătrânel cu cioc şi mustaţă, un bătrânel
înalt şi slab, care venea cu o cobiliţă pe umăr şi în talgerile cobiliţei avea borcănele cu iaurt, de un leu şi doi lei,
dar pe care nu ne puteam permite luxul, cea mai mare parte dintre noi, să luăm în fiecare seară.
Era o figură a Râmnicului bătrânelul.
Ca şi Ibrahim, Turcul fără picioare, care îşi avea sălaşul între farmacia Bejean şi ceasornicarul Paşek.
Venea în fiecare dimineaţă cu căruciorul lui de invalid (ştiu că avea ambele picioare tăiate mai sus de
genunchi, dar niciodată nu am aflat cu ce ocazie îi fuseseră amputate,) un cărucior care era manipulat de
două pedale ca de bicicletă, care erau legate cu un lanţ de roţi, şi se aşeza pe scăunelul lui, de fapt un
taburet, şi începea să lustruiască pantofii clienţilor care nu lipseau.
Cum fiecare sat îşi are prostul sau nebunul lui, şi Râmnicul avea figurile lui.
Aceştia nu erau nici proşti, nici nebuni, ci nişte oameni amărâţi care îşi câştigau cinstit pâinea.

Assan, un albanez care vara vindea îngheţată în piaţă, lângă cafeneaua birjarilor, şi Moşulică, pe care cei
mai mulţi dintre colegi mei îl ştiau numai după îndeletnicirea de ziua când vindea seminţe de dovleac şi
floricele de porumb, cu aceiaşi cobiliţa pe umăr.
Parcă îl aud, copiil find, când veneam în Râmnic, strigând când îl vedea pe tata, căci îl ştia de client pentru
feciorul lui: – Gata Părinţele la floricele şi la seminţele, gata... gata...
În acest timp au venit şi o serie de profesori refugiaţi din Ardeal şi Basarabia noi avându-l numai pe Popa
Creţu.
Care de fapt nu era preot, dar având o barbă"a la Iorga"îi ziceam toţi Popa Creţu.
Îmi aduc aminte ce apariţie spectaculoasă şi-a făcut pentru prima dată când a luat contact cu noi. (Nu
degeaba era doctor în filozofie la Heidelberg, după cum aveam să aflăm peste câtva timp.)
Eram în recreaţia mare şi cum era frig nu ieşisem afară în curte deşi eram câtămai cârlanii şi ne zbenguiam
în clasă. Nu e nevoie să spun cum, căci dacă am fi fost singurii care să fi rămas în clasă, de mult ne-am fi
pomenit cu Piţurcă sau cu directorul peste noi. Deodată şi-a făcut apariţia un bătrânel scundac şi bărbos cu o
lavalieră mare neagră la gât.(Pentru noi Popa Creţu era sinonim cu un bătrânel bărbos, cu lavalieră neagră şi
cu o pălările neagră cu bordurile imense, de care nu se despărţea nici vară nici iarnă). A deschis uşa, a trecut
pe catedră (Regretatul Bebe Ştefănescu făcea o partidă de box cu Gore Ştefănescu-Dumnezeu să-i ierte pe
amâdoi -cu pumnii înveliţi în fulare pentru a dădea impresia unor mânuşi de box şi cu noi în picioare sus pe
bănci, făcând galerie pe cât ne ajutau gâtlejurile de juncani tineri) ne-a privit cu ochi de vultur că am îngheţat
toţi, boxeurii rămânând cu pumnii atârnaţi în gol, apoi s-a dat jos de pe catedră. A luat o peniţă de pe jos, cine
ştie de când era acolo căci nici Ciovică nici Nicolae nu prea făceau exces de zel cu curăţenia, a ridicat-o în
sus ca pe un trofeu, şi a început pledoaria. Trebuie recunoscut că îşi ştia meseria căci şi acum după atâţia ani
îmi răsună în urechi patosul cu care"ne-a dus"
-Vedeţi voi peniţa asta?
Realizaţi voi câte milenii le-au trebuit străbunilor voştri pînă să ajungă să creeze această peniţă de care voi
vă băteţi joc şi o aruncaţi pe jos?
– Vă imaginaţi voi ce a însemnat focul şi roata, căci fără foc şi roată, nu s-ar fi creat nimic? (asta ştiam şi noi)
– Vă daţi voi seama că fără roată, nu ne-am putea descurca, nici măcar câteva minute?
– Ce format are ceasul tău?
– Rotund, răspunde automat Nelu Creţu.
– Adică roată. Paharul de pe catedră, ce format are?
– Rotund răspunde mecanic, ca hipnotizat Clamp (Dănicel)
– Şi apoi, la un foc şi cu barosul pe nicovală au descoperit bronzul.
– Apoi fierul.
– Apoi oţelul.
– Şi au creat atâtea lucruri cu care v-aţi obişnuit fără să mai realizaţi câtă materie cenuşie au consumat
strămoşii voştri.
– Şi probabil au consumat-o pe toată vouă ne mai lăsându-vă nimic de vă băteţi joc de minunatele realizări
ale creerului omenesc! Termină patetic punând peniţa cu o infinită delicateţă pe catedră şi dând mâna cu
Burtică, profesorul de muzică care tocmai intrase pe uşe, terminându-se recreaţia şi punând punct unei
situaţii care nu ştiu cum ar fi evoluat.
În orice caz pe noi ne-a lăsat cu gura căscată neluând în serios eforturile profesorului Popescu, zis Burtică,
de a ne băga în cap Cheia de Fa. Căci dacă cu gama şi cu diezii şi becarii a izbutit mai mult sau mai puţin, cu
Cheia de Fa, în afară de Duci Pârvu care cânta la pian şi de Gică Mateescu care avea talent şi compunea,
deşi avea să ajungă inginer (avea să moară destul de tânăr la Hunedoara unde ajunsese inginer şef şi
director,) ceilalţi abia cu greu, abia spre sfârşitul liceului, au ajuns să descifreze secretul cheii de fa.
Pentru mine şi azi este încă este un mister.
Burtică fusese învăţător şi datorită voinţei a ajuns profesor. Era un om de treabă dar metodele lui
pedagogice erau cam bizare ca de altfel şi cultura lui generală. Cel puţin de asta eram convinşi noi când îl
auzeam că striga la câte unul dintre noi cam tămâie la solfegii şi care mai făcea şi băşcălie de burtica lui:
– Bă nenorociţilor, am să vă spun şi eu ca Catilina,
– „La oase la Chitila".
Ce legătură era între Catilina lui Cicero şi Chitila, nici astăzi nu pot să-mi dau seama.
(continuare)

A. Dans la proximité des grands pouvoirs - l'historique du territoire
La République de Moldavie se trouve au coeur d'une zone géostratégique de
premier rang. Preuve s'il en faut, le fait qu'elle ait été disputée par les grandes
puissances autour d'elle tout au long de son histoire. La République de Moldavie est
située dans un territoire qui a connu depuis toujours des conflits d'intérêts entre
grandes puissances. Durant la période des migrations, elle est la porte d'entrée pour
le continent. Elle devient alors la grande «autoroute» des migrations, car elle
représente la façon la moins contraignante géographiquement pour accéder à
l'Europe. Son territoire est situé au carrefour des civilisations; cela se traduit par une grande diversité
ethnique, linguistique et culturelle dans le cadre de la population du pays (64,5% Moldaves, 13,8%
Ukrainiens, 13% Russes, 3,5% Gagaouzes, 2% Bulgares, 3,2% autres)
Le territoire a reçu le nom de son libérateur Basarab le premier chef d'Etat de Valachie, qui a libéré le
territoire de la domination tatare au milieu du quatorzième siècle. Vers la fin du quatorzième siècle le
territoire est inclus dans la principauté de Moldavie, sous suzeraineté ottomane depuis 1504. En 1600
Michel le Brave a unifié les trois principautés Transylvanie, Valachie et Moldavie, mais après sa mort
(1601) l'influence des grands empires revient dans les trois principautés roumains. En 1775 le Nord
de la principauté de Moldavie (la Bucovine) est attribuée à l'Empire des Habsbourgs comme
récompense pour sa neutralité dans la guerre russo-turque (1772- 1774). En 1812 la Bessarabie est
attachée à l'Empire Russe après le conflit russo-turque qui prend fin avec la paix de Bucarest. En
1856, après la guerre de Crimée et suite à la paix de Paris le principat de Moldavie reçoit le Sud de la
Bessarabie et le droit de former un état avec la principauté de Valachie (le futur Etat roumain, 1862).
L'Etat roumain gagne son indépendance après la guerre russo-turque de 1877. Les traités de paix
prévoient l'échange du Sud de la Bessarabie avec la Dobroudja. Après le traité de paix de Berlin toute
la Bessarabie restera jusqu'en 1918 sous domination russe.
Après la Première Guerre mondiale la Bessarabie choisit d'intégrer le Royaume de Roumanie selon
le principe d'autodétermination énoncé par les communistes et dans les quatorze points de Wilson.
L'URSS, proclamée en 1922, ne reconnaît pas ce choix et décide de créer en 1924 la République
Soviétique Socialiste Autonome de Moldavie (RSSAM) située à l'Est de Dniestr. Ancien territoire de
Moldavie avec une importante population moldave, l'Etat marionnette sera utilisé pour créer de
l'agitation afin de détacher la Bessarabie du Royaume de Roumanie et l'intégrer à l'URSS. La
première capitale de l'Etat nouvellement crée fut la ville ukrainienne de Balta, mais l'URSS avait
besoin d'un centre névralgique beaucoup plus proche de la Bessarabie. Ce fut la ville de Tiraspol.
Mais l'URSS n'est pas satisfait par la nouvelle donne européenne issue du premier conflit mondial.
Avec le pacte Ribbentrop- Molotov, il a été décidé que les pays d'Europe de l'Est revenaient aux
Soviétiques, car l'URSS veut récupérer les territoires perdus en 1918. Avec l'accord d'Hitler la
Bessarabie, la Bucovine du Nord et la région de Herta rejoignent l'URSS sans l'accord des peuples
concernés. Sous la commande du maréchal Ion Antonescu en 1941 le territoire est encore une fois
redonné à la Roumanie, mais en août 1944 l'URSS reprendra ce territoire (Bucovine du Nord et la
région de Herta serrent ensuite cédée à l'Ukraine avec encore trois districts au Sud) et aussi la
RSSAM. En échange Staline reconnaît l'abrogation du Diktat de Vienne et la réunification de NordOuest de la Transylvanie avec le Royaume de Roumanie.
B. Citoyens du premier pouvoir du monde - le territoire pendant le communisme
Pour les Moldaves la terre est la principale ressource et l'agriculture le principal moyen de
subsistance, mais les communistes ont décidé de collectiviser la terre et d'envoyer les paysans mais
aussi les intellectuels roumains en Sibérie (y étaient envoyés tous les opposants du régime). La
Moldavie fut transformée selon les besoin de l'URSS : une économie dépendante centrée sur
l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'industrie énergétique, métallurgique, mais largement
insuffisantes pour acquérir une indépendance économique. Ces industries ont été concentrées en
Transnistrie (en 1989 elle contribuait à plus de 33% du PNB et elle jouait un rôle clé dans
l'approvisionnement avec d'énergie avec notamment une centrale thermique et une hydroélectrique
à forte capacité fournissant 87,5% de l'électricité nécessaire à l'RSSM).

L'urbanisation forcée donne beaucoup d'influence aux nouvelles élites d'origine russe qui veulent
s'installer dans cette région. La langue roumaine parlée par plus de 64% de la population est interdite dans
les écoles, mais elle reste parlée dans les maisons de moldaves et a été conservée jusqu'à nos jours. La
République socialiste soviétique de Moldavie, souffre d'une politique brutale de dénationalisation de la
population roumaine de façon à modifier la structure de la population. Des populations russophones et
ukrainophones sont encouragées à s'établir en RSSM, depuis les autres républiques soviétiques, surtout en
Transnistrie.
Les élites politiques ont été formées par des hommes de nationalité russe. Ainsi deux hommes politiques
majeurs du PCUS ont fait leur apprentissage politique en Moldavie grâce au PCM (Parti Communiste de
Moldavie). Il s'agit de Leonid Brejnev et Constantin Cernenko. Après 1956 les élites politiques d'origine
moldave ont la chance de conduire la République mais leur politique est d'exécuter au mieux les ordres du
PCUS (Parti Communiste de l' Union Soviétique) et trouvent tous les moyens pour discréditer la République
Socialiste Roumaine en dénonçant notamment sa « politique impériale ». Malgré l'effort de russification et
l'action des services secrets et d'une apparente latence, le mouvement national roumain attend le moment
favorable pour s'organiser et résister au régime communiste. La surveillance étroite de Moscou et la
proximité du grand pouvoir soviétique n'a pas laissé la place pour des mouvementes libérateurs comme
ceux de l'Ukraine de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne ou de la RDA.
La politique de Michael Gorbatchev a permis aux élites moldaves de s'organiser dans une structure, le
front populaire de Moldavie (FPM). Son apparition en Moldavie fut une conséquence de la politique de
«Perestroïka et Glasnost» menée par Gorbatchev. Cette politique contribua à nourrir les espoirs des
mouvements nationaux de tout l'Empire Soviétique.
En mai 1989, le FPM s'organise et se prépare pour des actions nationales. En juin 70000 personnes
participent à une action anti-soviétique suivie par des mouvements à Chisinau où les participants
demandèrent au gouvernement de reconnaître la langue roumaine comme langue officielle. En août la
langue roumaine est déclarée langue officielle pour le Soviet suprême de la république (le parlement de
RSSM) sous la pression du FPM mais la langue russe est maintenue comme langue utilisée au niveau des
relations du pouvoir –Moscou. En Transnistrie le pouvoir local refuse d'appliquer la nouvelle loi et s'associe
au mouvement Yedinstvo (l'unité des russes) et dans les années quatre vingt dix des mouvements avec un
caractère de segmentation ont lieu en Transnistrie et en Gagaouze. Les élections de 1990 donnent comme
président du Soviet Suprême, Mircea Snegur, un membre réformateur du PCM. En juin 1990, il déclare
l'annexion de Bessarabie de 1940 illégale. La nouvelle fonction de Président de la République fut créée
lorsque Mircea Snegur devient le premier Président moldave.
Le 23 mai 1991 la Bessarabie change son nom et devient la République de Moldavie et son Soviet
Suprême devient le Parlement. Le 27 mai elle proclame son indépendance ; en décembre Mircea Snegur est
réélu Président et la République de Moldavie est intègre au CEI (Communauté des Etats Indépendants).
Ayant plusieurs attributs favorables à l'occidentalisation du pays, la monnaie leu, l'alphabet latin, le drapeau
roumain, la République de Moldavie choisit d'intégrer le CEI avec un statut de neutralité.
C. Indépendance ou réunification - le territoire après le communisme
Pendant l'évolution de disputes politiques de Bessarabie, en Roumanie eut lieu la Révolution de décembre
1989 qui a éloigné le système communiste autoritaire de Ceausescu et pour les romantiques a laissé lieu
pour une ré-unification comme celle de 1918, des ponts de fleurs ont été faits sur le Prut, des transmissions
entre la télévision moldave et celle roumaine ont été faites, le nationalisme supprimé pendant 50 ans explose
dans ces périodes.
Le premier ministre Mircea Druc et le gouvernement d'orientation nationaliste, avec une représentation
majoritaire du FPM, essaya de réaliser l'unification de la République de Moldavie avec la Roumanie. Mircea
Druc voulut gagner les élections de 1992 en Roumanie. En juin le FPM quitte le gouvernement de
République de Moldavie et change son nom pour devenir le Front Populaire Démocrate Chrétien. Il est
remplacé au gouvernement par les ex communistes du Parti Démocrate Agrarien. Les résultats des
élections en Roumanie donnent seulement 2,75% pour Mircea Druc. L'ex communiste Ion Iliescu devient le
premier Président de la Roumanie post-communiste. La candidature du Moldave a été vue par les Roumains
comme une blague mais l'esprit de Alexandre I. Cuza qui a fait grâce à sa double élection l'unification de
Valachie et de Moldavie en 1859 est mort en 1992.
Le défi qui concerne l'unification de la Roumanie avec la République de Moldavie a créée des mouvements
en Transnistrie en 1991. Pour calmer la situation, mais après que Moldova joigne l'ONU, le Président de la
République a autorisé au début de l'année 1992 des actions militaires contre les rebelles. L'armée moldave a
réussi dans une première étape de prendre le contrôle de la ville de Tighina (Bendery, en turque) mais
l'intervention de l'armée 14e russe apparemment sans l'accord de Boris Ieltsine a repoussé l'armée moldave
et obligé à demander le cessez- le- feu.

Les élections de 1994 annoncent la victoire de PAD et une nouvelle Constitution post-communiste pour la
République Moldave est adoptée en juin. Elle confirme l'indépendance de la République de Moldavie et
donne une grande autonomie pour les deux régions Gagaouze et Transnistrie. En décembre 1994 le statut
spécial qui est accordé aux 32 localités de l'Unité territoriale de Gagaouze (UTAG- Gagauz Yeri- lieu ou
vivant les Gagaouzes) éclate en plusieurs secteurs selon les résultats de référendums locaux. Le succès de
cette politique de décentralisation aurait pu contribuer à l'apaisement dans la Transnistrie, mais la situation
demeure tendue, les autonomistes Gagaouzes réclamant un statut de République pourvue de pouvoirs plus
étendus, notamment l'autonomie financière. Depuis la tentative malheureuse de Chisinau de récupérer le
territoire par la force, on est arrivé à un « modus vivendi » où les escarmouches persistent le long d'une ligne
de démarcation mal définie et les problèmes politiques ne sont pas clarifiés. La situation est devenue
gênante même pour Moscou, qui accepte le projet de l'OSCE de créer une sorte de confédération avec une
autonomie plus large pour la Transnistrie (et non un Etat avec ses propres institutions, son armée comme a
désiré le président de la RMT- République Moldave de Transnistrie Igor Smirnov réélu le 15 décembre 2005)
e
mais les forces de l'ancienne 14 armée russe restent encore stationnées en Moldavie. Ils souhaitent obtenir
le statut des « forces de maintien de la paix ».
En décembre 1996 la République de Moldavie connaît ses premières élections présidentielles avec
plusieurs candidats. M. Snegur ne réussit pas d'emporter ces élections avec son nouveau parti de
réconciliation et renaissance de la Moldavie qui prône une politique favorable à la Roumaine et aux
implémentations des nouvelles reformes. Ces élections furent remportées par l'ex-communiste Petru
Lucinski, qui mène une politique pro russe et une promesse de résoudre le conflit de Transnistrie et de lutter
contre la corruption. Les élections pour le parlement de 1998 amènent au pouvoir dans le parlement les
partis réunis dans le Bloc pour la démocratie et la prospérité de Moldavie (18.16%) et la convention
réformiste et démocratique (19.42%), parties centristes qui ont gagnés contre le parti communiste de
Moldavie (30.01%). Entre le Parlement et le Président apparaît un conflit lorsque le Parlement vote la loi pour
abolir l'élection du Président au suffrage universel direct mais les députés n'ont pas réussi à choisir un
Président. Le Président dissout le Parlement et les nouvelles élections de 2001 ont apporté la victoire des
forces communistes et un président communiste élu par le Parlement Vladimir Voronin.
Sans tenir ses promissions en ce qui concerne le conflit du Transnistrie et la corruption après les élections
de 6 mars 2005 PCMR –le Parti des Communistes de la république de Moldavie gagne avec 45,98% suivi
par le BMP -le Bloc électoral pour une Moldavie démocrate 28,53% et PPCD –le parti populaire chrétien et
démocrate 9,07%. Avec Vladimir Voronin réélu Président, les communistes commencent à changer leur
politique de l'est à l'ouest. Les problèmes économiques et le conflit de Transnistrie n'ont pas laissées la place
au changement comme en Georgie ou en Ukraine mais le vide stratégique de la Russie qui a la volonté mais
ne trouve pas les moyens entraîne même en Moldavie un changement vers la démocratie.
D. Conclusions
Le régime politique central fonctionne suivant les règles de la démocratie. Mais en Transnistrie où Igor
Smirnov et ses protégés représentent les élites politiques depuis 1992, ainsi que la présence de l'armée
russe pose un véritable problème. Les essayes de pacifie la région par les plans proposes d'OSCE en 2002
or Russie en 2003 «les propositions Kozak» qui finirent avec la conférence ministérielle de Maastricht relève
le désaccorde entre la Russie et l'Occident. Les nouvelles propositions ukrainiennes de 2005 biens
accueillent par l'UE, les EU et la République de Moldavie ne trouve pas aucun support en Russie et
Transnistrie et les dernières élections de Transnistrie n'ont pas été démocratiques. Malgré toutes les
essayes le conflit reste encore ouvert.
L'économie moldave avec l'héritage communiste et le conflit de Transnistrie a généré un appauvrissement
de la population. Cependant, les nouvelles réformes, le déblocage de prêts du FMI et la levée des obstacles
aux investissements donnent des espoirs vers un redressement économique.
L'unification avec la Roumanie reste encore vivante dans certains cercles, selon l'exemple de la RFA
unifiée après la chute du Mur avec la RDA. Il reste encore plusieurs exemples comme celui de l'île de Chypre
avec une population majoritaire grecque. C'est vrai que la porte reste encore ouverte mais la volonté est de
plus en plus faible pour une restauration historique lorsqu'on est confronté à la réalité économique.
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Cu tehnica de astăzi inamicul nu mai poate fi păcălit ca în acei ani.
Bombele continuau să cadă în timpul zilei şi din ce în ce mai aproape de cartierul
unde locuiam. De data asta recunoşteam pe unele dintre victimele găsite sub casele
dărâmate. La insistenţele mamei să ieşim din oraş deoarece este periculos să mai rămânem acolo,
tata i-a dat dreptate şi, după patru zile, am încărcat tot ce aveam
în casă şi ne-am mutat în afara oraşului în clădirile unei foste
ferme. Tata închiriase această fermă de patruzeci de hectare, de
unde puteam vedea o mare parte din oraş.
Nu departe de fermă era o baterie germană de tunuri
antiaeriene. Noi, cei mai tineri, ne amuzam în timpul
bombardamentului când aceste tunuri intrau în acţiune. Deseori
mergeam la barăcile unde erau cazaţi tunarii germani. De
fiecare dată plecam de la ei cu bomboane, ciocolată şi ceai
pentru mama. Când veneau la noi, mama le servea ceai şi ei
ştiau că mama este englezoaică. Un ofiţer şi un subofiţer
vorbeau engleza şi se simţeau bine când veneau la noi. De altfel
şi noi ne simţeam bine în prezenţa lor şi întotdeauna erau
bineveniţi. I-am găsit foarte disciplinaţi, curaţi şi îmbrăcaţi bine, iar cât priveşte alimentaţia, aveau de
toate, nu le lipsea nimic, pe când populaţia din Constanţa ducea lipsă de toate. La vremea aceea nu
se ştia de atrocităţile care aveau loc în lagărele de exterminare a evreilor. Oare ei ştiau? Fermele
aflate prin apropierea oraşului, cât şi moşiile din împrejurimi aveau ca braţe de lucru prizonieri ruşi.
Tata a făcut cerere să ni se dea opt prizonieri. După o săptămână ne-am trezit cu opt prizonieri şi trei
miliţieni. În acel moment, miliţian era un bărbat în vârstă de peste cincizeci de ani, care în timpul
războiului nu era trimis pe front, însă era mobilizat să servească ţara în interiorul ei.
Cât priveşte cazarea, atât pentru prizonieri, cât şi pentru miliţieni, nu a fost o problemă. Erau multe
încăperi goale, aşa că prizonierii dormeau într-o cameră mare în care fuseseră instalate paturi de
lemn, iar într-o altă cameră alături era dormitorul miliţienilor. Deşi atât miliţienii, cât şi prizonierii,
primeau raţia de pâine zilnic, noi trebuia să asigurăm hrana zilnică, miliţienii aveau aceeaşi raţie de
pâine ca şi noi, adică două sute cincizeci de grame. Prizonierii aveau două sute de grame. Eu
mergeam zilnic să ridic raţia de pâine pentru noi, miliţieni şi prizonieri. De două ori pe săptămână
mergeam cu un prizonier cu un sac de vreo treizeci şi cinci–patruzeci de kg de porumb la moară să-l
facem mălai. Drumul măsura cam cinci–şase km şi întâlneam fel de fel de oameni. Unii, când vedeau
prizonierul cu mine îl înjurau, alţii încercau să-l lovească şi îl făceau bolşevic. Eu aveam numai
paisprezece ani. Deşi le spuneam să-l lase în pace, nu eram băgat în seamă. Alţii se dădeau la mine
că îl apăr şi asta se repeta de fiecare dată. Ceilalţi fermieri şi moşieri care aveau prizonieri mergeau în
căruţe cu cai şi prizonierul nu era agresat. Caii noştri erau ocupaţi tot timpul pe câmp cu ceilalţi
prizonieri.
Unul dintre ei era bucătar şi gătea mâncarea pentru ceilalţi. Nu prea era mult de gătit, afară de
cartofi, linte de care aveam din belşug, ceva zarzavaturi. Ulei de gătit era foarte puţin, iar carne deloc.
În schimb prizonierii îşi procurau ei singuri carnea. Prindeau broaşte ţestoase, arici şi şerpi. Cu cât era
şarpele mai lung cu atât era mai gros şi avea mai multă carne. De multe ori i-am privit în timp ce
jupuiau şerpii. După ce-l omorau îi treceau şarpelui un cui prin cap şi îl băteau de tulpina unui pom la
vreo doi metri înălţime. Îl crestau în jurul capului şi îi trăgeau pielea în jos şi şarpele rămânea complet

fără piele. Broaştele ţestoase întâi le loveau în cap ca să le omoare, iar după
aceea, le fierbeau ca să se desprindă de carapacea lor. Odată scoase din
carapace, pielea de pe picioare, cap şi restul corpului se desprindea uşor. Cu
aricii la fel, întâi îi omorau, ca după aceea să-i jupoaie.
Şi aşa mâncau prizonierii carne aproape în fiecare zi. Curtea fermei era plină de
carapace de broaşte ţestoase care nu supărau pe nimeni, însă când un frate al
meu a călcat pe un ac de arici, tata le-a cerut ruşilor să îngroape pielea aricilor şi a
şerpilor. Cu carapacele care se înmulţiseră în curtea fermei ne amuzam şi
născoceam fel de fel de jocuri. Tot în apropierea fermei noastre, pe o întindere de
un kilometru, erau cinci fabrici de cărămidă. Proprietarul fabricii celei mai
apropiate de noi avea doi băieţi de vârsta mea şi a fratelui meu, Constantin.
Duminicile ne adunam şi umblam să găsim şerpi, broaşte ţestoase şi arici pentru
prizonierii de la fermă, iar pentru noi, tot ce zbura, afară de ciori. Buzunarele ne
erau pline de pietre şi fiecare avea praştia lui. După ce terminam cu vânatul,
mergeam la cărămidărie unde curăţam şi spălam păsările. Făceam un foc într-o
sobă improvizată, unde le frigeam şi le mâncam fără pâine. Le găseam gustoase.
Cele patruzeci de hectare erau semănate cu mazăre şi porumb, de care tata se ocupa ajutat de şapte
prizonieri.
Alec, care avea optsprezece ani, se ocupa de gospodărirea fermei, cele trei scroafe cu purcei, păsările
care ne dădeau ouă şi porumbeii de rasă care ne plăceau la toţi, iar eu şi Constantin făceam toate treburile
mai mici din jurul fermei. Cele trei surori o ajutau pe mama, infirmă de la naşterea ultimului copil, Ema Caliopi,
sora noastră cea mai tânără şi cel mai mic membru al familiei.

Vin ruşii
Războiul a luat brusc o nouă întorsătură, trupele române şi cele germane au început să se retragă. Armata
rusă înainta spre România. Prizonierii ruşi care lucrau la ferma noastră şi la celelalte ferme au fost luaţi şi
duşi în lagăre în interiorul ţării. Tata a vândut ce ne aparţinea şi a lăsat tot ce găsisem pe loc, atunci când ne
mutasem aici. După doi ani petrecuţi la fermă acum ne mutam din nou, tot într-un cartier al oraşului, care nu
prezenta pericol de bombardament. I-am văzut pe militarii germani împachetând în grabă, sperând că vor
mai avea timp să fugă spre Ungaria, căci nu voiau să cadă prizonieri la ruşi. În luna august 1944, când armata
rusă intra în Constanţa, eram cu un grup de băieţi şi jucam fotbal cu o minge făcută dintr-un ciorap umplut cu
cârpe, legat foarte bine, ca să reziste la loviturile de picior. Chiar dacă se găseau în magazine mingi de fotbal,
copiii de vârsta şi condiţia noastră nu aveau mijloace să şi le cumpere. Ne-am oprit din jucat şi asistam cum
ruşii, înghesuiţi pe tancuri şi camioane, înaintau în viteză spre centrul oraşului.
Între timp, până ce armata rusă abia sosită s-a organizat să pună pază la depozitele de alimente
abandonate de armata germană, populaţia civilă din Constanţa a spart uşile, ferestrele, şi a luat tot, chiar şi
uşile şi ferestrele, şi până şi duşumelele. Când armata rusă s-a trezit, era prea târziu, aşa că ruşii au început
să ia din depozitele de alimente destinate aprovizionării populaţiei oraşului. Dacă şi până acum, fiind aliaţi cu
armata germană care ne lua toate bunurile, fusese rău, de acum înainte cu aceşti aşa-zişi noi aliaţi, România
are într-adevăr de suferit. Iar dacă până acum avusesem cartele cu care primeam cele două sute cinci zeci
de grame de pâine pe zi, aceste cartele nu mai aveau de acum nicio valoare pentru că toate grânele erau
luate de noii noştri aliaţi. Brutăriile lucrau zi şi noapte pentru prietenii noştri de la răsărit. Pe străzi oamenii
erau atacaţi de soldaţii ruşi, care le luau banii, ceasurile şi îi dezbrăcau de haine. Rusul te oprea pe stradă, îţi
spunea davai denghii, davai ceas, davai palton, şi nu aveai încotro şi făceai ce ţi se spunea, altfel puteai fi
împuşcat, chiar dacă agresorii nu erau intoxicaţi de alcool, ceea ce se întâmpla mai rar. În timpul nopţii
străzile erau goale, nimeni nu îndrăznea să iasă din casă. În primele luni după intrarea armatei ruse în
România nu se vedeau femei pe stradă. Au fost foarte multe cazuri când, prinse de soldaţi ruşi pe stradă,
femeile au fost violate. Intrau de altfel şi în casele oamenilor, jefuind şi violând femeile.
Comandamentul rus s-a instalat într-o clădire mare, în mijlocul oraşului, şi abia după patru luni au început
să ia măsuri împotriva celor care jefuiau şi violau. De multe ori, aşa-zise patrule formate de poliţia militară,
care trebuiau să protejeze populaţia, opreau oamenii pe stradă, le luau banii şi ceasurile. Am văzut însă un
caz când doi soldaţi ruşi, prinşi jefuind o casă şi violând o femeie, au fost împuşcaţi ziua de aceste patrule.
Magazinele erau deschise doar câteva ore pe zi. Cu toate astea, soldaţii ruşi intrau şi luau ce voiau şi cât

voiau şi plecau fără să plătească, iar dacă proprietarul magazinului cerea să i
se plătească, rusul îi arăta pistolul.
Era mare diferenţă între armata germană şi cea rusă. Nu s-a întâmplat
vreodată ca un soldat german să atace femei pe stradă sau să spargă case, să
jefuiască şi niciun asemenea soldat nu a fost văzut pe stradă beat. Am văzut
multe prietenii legate între soldaţii germani şi locuitorii oraşului, însă nu pot să
spun la fel despre ruşi. Din contră, lumea îi evita cât putea. Chiar ofiţerii ruşi nu
se deosebeau de soldaţii lor, aveau aceleaşi maniere şi inspirau aceeaşi frică
populaţiei ţării. Eram în închisoare când armata rusă începuse să se retragă din
România, lăsând în urma lor adepţi fideli care terorizau populaţia. Aceştia
numiseră pe fiecare stradă cel puţin un informator. Cu cât era strada mai lungă,
cu atât erau mai mulţi informatori, care oficial erau numiţi responsabili de
stradă. Aceştia raportau la Securitatea locală orice părea, în opinia lor, suspect
în comportarea sau vorbele vecinilor de stradă.
Tunurile antiaeriene care fuseseră abandonate în fugă de militarii germani,
acum deveniseră obiectul de joacă al copiilor. Tot ce lipsea de la un tun era
trăgaciul pe care germanii îl luaseră pentru ca tunul să nu poată fi folosit, iar cât
priveşte proiectilele, acestea rămăseseră cu miile în lăzi nedeschise.
La început mă număram şi eu printre copiii care se căţărau pe tunuri închipuindu-ne că suntem soldaţi.
Scoteam din proiectile acele macaroane negre având cam un picior lungime, care erau explozibilul
proiectilului. Mai întâi ardeam câte o macaroană din astea şi ne amuzam pentru că făcea scântei ca o flacără
artificială şi ardea foarte repede. Am început să descărcăm mai multe proiectile. Făceam grămezi cu
macaroanele şi le dădeam foc. Pentru noi era o treabă foarte distractivă, sau cel puţin aşa credeam. Într-una
din zile, când eu nu eram la tunuri, s-a auzit de departe un zgomot puternic. Când am văzut că lumea fuge
spre marginea oraşului, am luat-o şi eu după mulţime. Este greu să descriu ce am văzut când am ajuns
acolo. Nu erau cadavre scoase de sub dărâmături, cum am văzut în timpul bombardamentului, sau morţii din
închisorile comuniste prin care am trecut. Aici erau părţi şi bucăţi de trupuri. Nici părinţii celor morţi nu ştiau
care parte sau bucată de trup aparţine copilului lor. Mai mult au putut să-i recunoască după îmbrăcăminte,
însă cea mai mare parte a bucăţilor de trupuri nu se putea identifica. Scena era ca o măcelărie unde carnea
nu mai era atârnată de cârlige ci împrăştiată peste tot. Ce se întâmplase? Băieţii cu care mă jucasem până cu
o zi în urmă, descărcaseră peste o sută de proiectile. Puseseră câteva dintre cojile proiectilelor descărcate
de-a lungul pe jos. Deasupra lor puseseră mai multe proiectile nedescărcate îndreptate spre mare şi
acoperite cu explozivul scos din cele peste o sută de proiectile. Le-au dat foc şi au fugit într-o tranşee de unde
aveau de gând să vadă unde vor ateriza proiectilele în mare. După ce au aşteptat un timp, constatând că nu
explodează, o parte dintre băieţi s-au dus să cerceteze ce se întâmplă cu dispozitivul lor, de nu funcţionează.
Momentul când au ajuns la locul unde arseseră macaroanele negre (explozivul), fără ca proiectilele să se fi
încins destul ca să explodeze, a fost momentul când explozia s-a produs şi a rupt în bucăţi pe trei dintre ei,
aflaţi mai aproape. Unul era Munteanu Gică, al doilea era Stroe Niculae. Numele celui de-al treilea, nu mi-l
mai amintesc. Alţii trei au fost foarte grav răniţi, iar cei rămaşi în tranşee au fost şocaţi de ce putuseră vedea.
Cu o zi înainte şi eu fusesem acolo. Luam câte un proiectil, îl loveam pe marginea unui tun, având grijă să
nu lovesc capul proiectilului, ca să nu explodeze. Cum îl slăbeam din coaja lui, trăgeam proiectilul afară şi
scoteam explozivul, acea macaroană neagră căreia îi dădeam foc ca să ne amuzăm. La acea vreme nu
existau televizoare ca să ne ţină preocupaţi, nici chiar aparate de radio nu mai avea lumea, fuseseră
confiscate odată cu maşinile de scris şi armele de orice fel. Cu acel prilej se dăduseră anunţuri prin radio şi
ordinul fusese afişat în tot oraşul Constanţa şi restul ţării. Cei care posedau aparate de radio, maşini de scris
şi orice fel de armă trebuia imediat să le predea la anumite centre comuniste. A fost ultima dată când oamenii
au putut asculta la radio. Pedeapsa prevăzută pentru cei ce nu se conformau acestui ordin era condamnarea
la moarte. Nu eram copii mici, aveam între doisprezece şi optsprezece ani, însă din lipsa oricărei preocupări
acum, când din cauza războiului, viaţa devenise aspră, ne aventuram în orice activitate, numai să evadăm.
Însă nu furam şi nici nu formam bande, să ne batem.
Celor care nu au trecut prin tensiunea generată de război şi de toate lipsurile alimentare din acea vreme le
va fi greu să înţeleagă preocupările nesăbuite şi riscante ale unor tineri de atunci. Astăzi o persoană de
şaisprezece ani (aşa cum eram eu atunci), având la dispoziţie atâtea mijloace de distracţie, nici nu se
gândeşte să se implice într-o acţiune care ar putea avea consecinţe atât de periculoase. Cu toate că acest

caz cu trei băieţi morţi şi alţii trei grav răniţi nu s-a ştiut în tot oraşul şi cu atât mai puţin în restul ţării. Aparate de
radio nu mai avea lumea, cum am spus, şi nici unicul ziar din Constanţa, care era al unchiului meu, nu mai
funcţiona. Nu existau mijloace de comunicare. Mai târziu au început să apară ziare pentru a servi
propaganda comunistă.
Am fost şi eu la înmormântarea prietenilor mei de joacă, unde venise foarte multă lume. A fost prima dată
când am luat parte la o înmormântare. A doua oară a fost când a murit tata, nu mult timp mai târziu.
Am fi putut trage o învăţătură din această întâmplare. Deşi niciunul dintre noi n-a mai mers la tunuri, de
plictiseală şi lipsă de activitate nu puteam sta locului. Mergeam pe la clădirile înalte din care, în urma
bombardamentului rămăseseră numai pereţii. Aici îşi făcuseră cuibul şi se înmulţeau porumbeii sălbatici. Ne
căţăram pe aceste ziduri de parcă eram acrobaţi de circ şi ignoram pericolul ce ne păştea. Luam puii de
porumbei care erau destul de mari şi buni de mâncat. Când găseam astfel de pui, mama făcea ciulama ori
pilaf. Erau foarte fragezi şi gustoşi. În curtea noastră aveam patru caişi încărcaţi cu fructe. Tata a împrumutat
un cântar de la un negustor cunoscut şi din nişte scânduri am improvizat o masă pe care am pus-o în faţa
porţii, aşezând pe ea coşuri de caise şi cântarul. Vindeam caise la trecători. Aşa mai făceam un ban cu care
cumpăram, când găseam, unele alimente.
Armata rusă era cazată în cazărmi unde altădată erau cazaţi soldaţii români. Alţi ruşi stăteau în barăci
abandonate de soldaţii germani, iar majoritatea ofiţerilor în case private pe care le-au socotit ei confortabile şi
aflate aproape de unităţile lor. În casa noastră nu au putut intra să ocupe vreo cameră. Noi aveam afişat în
fereastra dinspre stradă, în trei limbi, română, rusă şi engleză, inscripţia „Această casă este ocupată de un
cetăţean britanic”, fiecare text fiind însoţit de drapelul respectiv. Pe afiş mai erau trei ştampile: cea a
Comandamentului Român, cea a Comandamentului Rus şi cea a Ambasadei Engleze la Bucureşti, fiecare
ştampilă cu iscălitura reprezentantului. Pentru rechiziţionarea spaţiului de locuit, mergeau din uşă în uşă
câte doi români, un bărbat şi o femeie. Întrebau la fiecare casă unde intrau câte persoane locuiesc acolo,
scriau pe hârtie câte camere sunt şi, după aprecierea lor, spuneau proprietarului câte camere trebuie să
pună la dispoziţia armatei ruse. Nimeni nu putea refuza sau să încerce să se tocmească. Nu aveai voie nici
să scoţi mobila din camera unde au decis aceste două persoane că se va instala un rus. Noi am evitat aceste
vizite şi ruşii n-au ocupat casa noastră.
Bietul tata se zbătea să facă faţă vieţii de zi cu zi a familiei. Chiar dacă aveai bani, nu puteai găsi ce să
cumperi şi dacă găseai ce să cumperi preţul era de cel puţin cinci-şase ori mai mare decât ar fi costat în mod
normal produsul respectiv. Totuşi tata cumpăra la aceste preţuri ca să avem cu ce să ne hrănim. Vedeai
lumea pe străzi cum umbla disperată să caute de mâncare. Erau lipsuri alimentare când eram aliaţi cu
germanii, dar acum cu noii aliaţi este foarte greu să supravieţuieşti. Pe lângă faptul că ruşii ne secau toate
resursele de unde ne hrăneam, am mai avut şi doi ani de secetă. Asta nu i-a împiedicat pe ruşi să încarce
zilnic vapoare întregi din portul Constanţa cu grâu şi alte cereale din rezerva pe care România o avea pentru
poporul ei. Am văzut cum oamenii se urcau în salcâmi şi strângeau în săculeţe florile. Este adevărat că sunt
dulci, am mâncat şi ştiu, dar eu nu am mâncat de foame, pe când aceşti oameni le culegeau să le ducă acasă
la copii.
Într-o zi vine tata acasă cu o veste bună. Ne spune că a doua zi va pleca de dimineaţă la obor de unde, cu
un tătar care avea căruţă, se va duce prin câteva sate tătărăşti din Dobrogea, unde va cumpăra zece tone de
fasole. Tata era poliglot, pe lângă limbile balcanice vorbea engleza, franceza, germana, rusa şi turca. Ne
spune că a primit bani de la un angrosist grec (Frangopol) din Constanţa ca să cumpere zece tone de fasole.
Tata a obţinut o autorizaţie pentru această cantitate de fasole de la Sindicatul Marinarilor Civili al cărui
membru era. Fără autorizaţie legală nu se putea transporta nimic. Dacă erai prins, pe lângă confiscarea
mărfii, erai dat şi în judecată şi închis. Era toamna anului 1945.
A doua zi de dimineaţă, împreună cu tata, am plecat şi noi, cei trei băieţi, Alec, cel mare, Constantin şi eu
aveam grijă de tata, căci el avea banii asupra lui şi era o sumă foarte mare. Am intrat în primul sat unde tata
avea legături. În jumătate de oră de vorbit, cele două părţi au ajuns la înţelegere. Am plecat spre al doilea sat
unde din nou cele două părţi s-au înţeles. Am continuat spre al treilea sat. Aici tata a contactat persoana
indicată şi totul a mers bine. Din acest sat s-au încărcat în patru căruţe câte zece saci de câte o sută de kg.
Fiecare căruţă era trasă de câte doi cai. După ce tata le-a plătit, ne-am întors la al doilea sat unde ne aşteptau
trei căruţe încărcate ca şi celelalte. Tata scoate banii, îi numără şi îi înmânează tătarului, care la rândul lui a
început a număra banii după care în limba lor i-a mulţumit lui tata. Când am ajuns la primul sat, tătarul când
ne-a văzut s-a bucurat, căci era târziu şi credea că nu vom mai veni.
(continuare în numărul următor)

- Spiritele oamenilor care au avut tangenţe cu aceste obiecte din piatră rămân cumva conectate cu
ele. Atunci când le chemi ele primesc mesajul tău şi în funcţie de puterea cu care acţionezi revin în
acest timp al nostru. Desigur că nu este vorba de o înviere a oamenilor care au avut acele spirite ca
suflete proprii. Ci se grefează spiritul unui om din antichitate pe sufletul unui om actual.
- Deci pe ale noastre ale celor care trăim acum în carne şi oase.
- Exact. Cu alte cuvinte acel spirit influenţează sufletul care se află într-un om viu, dar nu îl dislocă.
Un alt mod de revenire a acelor spirite este în corpuri noi adică devin suflete ale copiilor nou născuţi.
Lisandra participă şi ea la activitatea mea de a atinge pietrele şi a-i invita la trezire pe cei din
antichitate.
- Mâine mergem să vedem muzeul, propune ea programul zilei. Acolo sunt o mulţime de statui.
Aflat în Piaţa Ovidiu, Muzeul de arheologie din Constanţa este bine dotat cu relicvele trecutului
glorios al acestor locuri. Ne interesează mai cu seamă exponatele cele mai vechi, statui şi obiecte
care au aparţinut grecilor culturii portului Tomis.
- Sunt multe statui de zei şi zeiţe ale acelor vremuri, îi spun Lisandrei. Ele au puteri. Putem face şi noi
ca acei greci din antichitate, adică să ne închinăm la zei şi zeiţe să ne binecuvânteze şi să ne ofere
binefacerile pe care le reprezintă.
- Adică zeului Apollo să îi cerem să ne dea sănătate, înţelepciune, protecţie şi lumină, spune
Lisandra care astfel arată că ştie bine atribuţiile majore ale acestei divinităţi.
- Întocmai. Apollo este divinitatea adoptată de greci din spaţiul dunărean al hiperboreenilor, deci de
la străbunii noştri traci şi geto-daci. Era iniţial cunoscut ca zeul-lup. De remarcat este faptul că Apollo
a fost venerat în antichitate atât de greci cât şi de romani.
Nu pierdem ocazia să facem rugăciuni la statuile lui Apollo. Procedăm la fel şi cu altele. Lisandra
este foarte impresionată de o statuie bine cizelată a Afroditei, zeiţa dragostei. O venerăm fiecare în
parte cerând graţia ei pentru împlinirea dorinţelor noastre personale.
Întreg periplul ce-l avem, prin sălile cu exponate vechi ale muzeului, este o experienţă personală
care mă impresionează profund. Trăiesc emoţii pe care le-au avut şi cei care au vieţuit în acele
vremuri şi s-au închinat acestor reprezentări în piatră ale zeilor şi zeiţelor. Le avem aici şi acum în faţa
noastră. Practic facem ceea ce făceau şi acei străbuni ai noştri – dorim să ne raportăm la un
Dumnezeu care are multiple expresii în lumea materiei. În noi curge şi sângele acelor greci care s-au
amestecat genetic cu populaţiile locale, deci sunt şi ei străbuni ai noştri. Prin venerarea zeilor lor, le
chemăm spiritele să se întrupeze.
Îmi amintesc de peregrinările lui Florin Şoimariu prin munţii României. El a chemat la viaţă nu numai
sufletele geto-dacilor, ci şi pe cele ale oamenilor din trecutul glorios al românilor.
Aceasta mă face să iau decizia de a merge neapărat în Moldova. Cu un autobuz plec direct din
Constanţa la Târgu-Neamţ şi mă cazez la căsuţele Hotelului Cetatea Neamţului. De acolo a doua zi
merg sus la cetate să simt atmosfera acelui trecut de glorie al străbunilor românilor.
Florin Şoimariu a colindat şi munţii Moldovei strigând numele zeului Zamolxe şi chemând la viaţă
sufletele eroilor neamului românesc. Aici la Cetatea Neamţului ating cu evlavie pietrele vechi din zidul
de apărare şi plâng: Ştefane Măria ta, Te cheamă Moldova! Am o zi înălţătoare.
Revin la Bucureşti. Mâine lansez cartea mea Pe calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor la Biblioteca
Centrală Pedagogică de lângă Parcul Cişmigiu. Este un bun prilej de a informa audienţa despre
proiectul meu privind renaşterea neamului românesc pe baze spirituale.
Prezint în câteva cuvinte tradiţia autentică a spiritualităţii noastre. Este vie, poporul român o trăieşte
încă. Imaginarul zânelor este aici şi acum cu noi în rădăcinile noastre sufleteşti. Obiceiurile noastre

populare ne definesc specificitatea spirituală. Gloria şi atributele nobile ale străbunilor noştri pot reveni în noi
oamenii de astăzi, dacă le activăm şi ne regăsim în spiritele strămoşilor. Lansarea cărţii Pe calea lui
Zamolxe: Trezirea străbunilor a fost un succes.
Se apropie timpul constituirii celei de-a doua tabere Zamolxis 2009, între 7-12 septembrie. Plec în Munţii
Bucegi cu două zile mai devreme. Nu numai că mă voi întâlni cu constituienţii taberei, dar vreau să continui
proiectul meu cu vetrele dacice şi să îmbunătăţesc aria altarului de la Sfinx.
Cu telecabina ajung la Babele. Vremea s-a înrăutăţit considerabil. Aici este ploaie şi furtună cu piatră. Abia
reuşesc să ajung la timp să mă adăpostesc la Cabana Babele.
Spre seară vremea s-a mai ameliorat. Se lasă amurgul, eu mă găsesc la Sfinx. Am cu mine o lopăţică cu
care vreau să construiesc un mic şanţ în care să îngrop pietrele din jurul altarului vechi. Este din ce în ce mai
întuneric şi cerul încă acoperit de nori. Sunt totuşi hotărât ca în această noapte să fac lucrarea chiar dacă va
trebui să stau aici până în zori.
Dar iată că a ieşit Luna plină. Am acum destulă lumină să pornesc lucrul. Încep să scot pământul şi să-l pun
deoparte. Deodată observ un grup de oameni, apăruţi din noapte. Sunt şase persoane, trei băieţi şi trei fete,
care se îndreaptă spre mine. Surprinşi să ne întâlnim noaptea la Sfinx intrăm în vorbă. Le explic ce fac –
vreau să pun pietrele din jurul altarului într-un şanţ săpat, apoi voi acoperi totul cu pământ.
- Dar este o muncă laborioasă şi de lungă durată, spune un băiat.
- O voi termina până dimineaţa.
- Vă ajutăm noi, spune o fată.
Lucrul este împărţit pe echipe. Unii dau pietrele la o parte, alţii se rânduiesc la săpatul cu lopăţica şi
scoaterea pământului, ceilalţi aşează pietrele în şanţ. Acum lucrarea avansează rapid astfel că este
terminată înainte de ora zece.
Sunt semne că furtuna va reveni. Fundaţia din pietre este acoperită acum cu pământ, cei şase tineri şi cu
mine formăm un şir indian care mergând în sensul invers acelor de ceasornic, sensul absorbţiei spirituale,
bătătorim pământul întărind astfel construcţia.
Luna dispare după nori chiar în momentul când am terminat. Vântul bate iarăşi, a început să plouă mărunt.
- Noi plecăm. Noapte bună! îmi spun tinerii.
- Noapte bună dragilor! Zamolxe fie cu voi!
Cine au fost aceşti oameni? Au apărut din senin în noaptea cu Lună plină şi au dispărut când Luna s-a
ascuns după nori. Nu-i pot numi decât Trimişii lui Zamolxe la Sfinx. Fără ei nu puteam termina lucrarea pe
această vreme care se tot înrăutăţeşte.
Plec degrabă. Toată noaptea a plouat şi a fost furtună. A doua zi îmi este imposibil să merg la Sfinx. Cu
scurte intermitenţe vremea se menţine ploioasă şi în următoarele zile. În timpul unor scurte escapade la
Sfinx reuşesc să refac circumferinţa altarului cu pietre noi. Dar nu mă pot aventura să cobor pe jos la Peştera.
Telecabina nu mai funcţionează de câteva zile.
Prin telefonul mobil aflu că grupul RoLeader a sosit, deja la Vila Coteanu, luni pe 7 septembrie. Acolo este
vremea mai bună, dar nici ei nu se încumetă să urce pe munte. Toţi speră ca până miercuri 9 septembrie
timpul să se amelioreze şi astfel să poată urca aici la Sfinx.
Ziua de 9 sept 2009 va fi deosebită în întreaga lume. Se vor face întruniri spirituale de comuniune timp de
24 de ore. Cifra 9 este benefică, fiind numărul lui Dumnezeu. Nu numai grupul taberei Zamolxis îşi propune
să se adune la Sfinx la această dată, dar şi organizaţia România Sacră care şi-a chemat membrii să
participe. Conducătoarea ei, Grace, a luat deja legătura cu mine prin telefonul mobil, ştiind că sunt în zonă de
câteva zile. Ne înţelegem ca oriunde ne-am afla să facem o meditaţie comună la ora 9 în această zi.
Seara, pe 8 septembrie, iau la cunoştinţă că grupul taberei Zamolxis va porni mâine dimineaţă de la Vila
Coteanu spre Sfinx. Vor să sosească neapărat înainte de ora 9 pentru comuniune. Eu îi voi aştepta.
Dimineaţa observ că vremea s-a mai ameliorat puţin. Soarele mai iese din când în când de după nori. Se
apropie ora 9 şi cobor şi eu către Sfinx. Mare îmi este surpriza când acolo se găsesc deja doi membri ai
taberei Zamolxis, Georgiana şi Mariana. Ne îmbrăţişăm, le urez bun sosit la Sfinx în această zi extraordinară.
Grupul mare soseşte în curând. Vântul bate cu intensitate, ne adunăm cu toţii sub piatra Sfinxului să ne
protejeze. Zamolxe astfel ne ocroteşte. Facem o scurtă meditaţie în comun şi mergem apoi la Cabana
Babele. Ne dezmorţim, comandăm ceaiuri şi ciocolată caldă, apoi intrăm iarăşi în meditaţie de grup. Ştim că
membrii de la România Sacră vor fi cu noi în spirit chiar dacă nu au putut ajunge aici sus la Sfinx. Sunt şi alţii
în întreaga Românie şi Republica Moldova care au meditat cu noi la această oră.
Nu mai putem zăbovi prea mult. Vremea se înrăutăţeşte şi grupul coboară spre Peştera. Misiunea este
împlinită: Au fost prezenţi la Sfinx pe data de 9 septembrie 2009 ora 9.
Cobor şi eu împreună cu ei. Intenţionez ca jos să-i întâlnesc pe cei de la România Sacră cu care să urc la
Sfinx. Le-am aranjat cazare în zonă. Am deschis proiectul să aducem spiritele luminii din toată lumea să

rezide aici la Sfinx în centralitatea spirituală a poporului român. Grace a adus cu ea două cristale din Egipt şi
un cristal din SUA dintr-o arie spirituală a indienilor americani. Vom îngropa aceste cristale în şanţul din
pietre, construit de Trimişii lui Zamolxe la Sfinx, noaptea, în jurul altarului vechi.
Jos, pe lângă schitul de călugări, mă întâlnesc cu membrii de la România Sacră. Din cauza vremii
capricioase nu mai putem urca la Sfinx. Ne regrupăm toţi la Vila Coteanu unde îmi organizez cazare. Seara
facem schimb de impresii despre această zi extraordinară. Aprindem şi un foc sacru.
A doua zi avem plănuită o excursie la Gură de Rai şi urcatul până la Sfinx pentru a împlini ritualul aducerii
acolo a spiritelor luminii din Egiptul antic şi SUA. Eu oricum trebuie să urc la Sfinx şi să-mi iau bagajele.
Telecabina nu funcţionează din cauza vântului, dar voi pleca astă seară de la Vila Coteanu spre Bucureşti cu
maşina lui Marcel. Vremea este încă neprielnică, Grace nu poate urca la Sfinx şi-mi încredinţează mie
sarcina aducerii acolo a spiritelor luminii. Îmi dă cristalele şi un papirus, adus din Egipt, cu imaginea Sfinxului.
Este o mare responsabilitate. Voi aduce la Sfinxul României spiritualitatea Sfinxului Egiptului antic, toate
acele spirite solare dislocate datorită vicisitudinilor istoriei. Ele îşi vor găsi în sfârşit odihna aici la noi, la
Sfinxul din Bucegi.
Cu un grup mic reuşim să ajungem la Gură de Rai. După o scurtă meditaţie de grup eu continui singur
urcuşul. Pe această vreme la Sfinx nu se află vizitatori. Este un vânt puternic, dar proiectul meu trebuie
împlinit.
Îmi dau seama de importanţa covârşitoare a momentului. Cu adâncă devoţiune desfac papirusul şi îl
lipesc de piatra Sfinxului: Zamolxe, zeu al străbunilor noştri geto-daci, aduc aici la Sfinxul României toate
spiritele luminii de la Sfinxul Egiptului antic. Ele de acum înainte vor locui aici, vor lumina cu razele lor neamul
românesc şi vor da înţelepciune poporului zânelor şi zeilor. Primeşte şi aceste două cristale din pământul
Egiptului şi un altul din America locuitorilor amerindieni. Cu ele aducem lumina spiritualităţilor acestor
popoare aici la noi. Fie ca neamul nostru românesc să devină lumina înţelepciunii pentru întreaga lume. Aşa
să ne ajute zeul Dumnezeu!
Plin de emoţie îngrop cristalele în cercul de pietre din jurul altarului lui Zamolxe, iar papirusul îl păstrez.
După-amiază sosesc la Vila Coteanu şi-i informez pe cei prezenţi despre cele împlinite de mine astăzi la
Sfinx. Ne propunem ca proiectul să continue şi în anii următori – intenţionăm să aducem la Sfinx multe alte
spirite, ale luminii, din lumea întreagă.
Cei din grupul care vom pleca la Bucureşti ne pregătim de drum. Vasile va rămâne cu ceilalţi până la
terminarea taberei Zamolxis 2009 septembrie.
Schimbăm ultimele impresii asupra celor întâmplate ieri şi astăzi când apare un moment inedit. Doi
protagonişti ai taberei noastre vor să se căsătorească în rit dacic zamolxian. Nu avem experienţă în acest
domeniu, dar spiritul creator care ne animă ne va inspira ce să facem.
Vom crea un cadru natural inedit. Cei doi, înveşmântaţi în ţinută „dacică”, sunt urcaţi pe două pietre.
Ceremonia va fi oficiată de Zâna Apelor. Viitorul cuplu au şi naşi dacici. Noi participanţii, zâne şi daci liberi,
costumaţi ca de zi de sărbătoare, oferim bineţe mirilor.
Evenimentul deschide astfel posibilitatea sudării legăturilor de iubire în prezenţa focului sacru zamolxian.
Se înfiripă în această direcţie un nou imaginar spiritual. Suntem toţi foarte impresionaţi de această evoluţie a
lucrurilor.
Sosesc în Bucureşti. Mă pregătesc ca a doua zi să plec la Constanţa. Voi continua acolo proiectul meu cu
trezirea zeilor şi zeiţelor antice, şi a spiritelor locuitorilor acelor timpuri. Lisandra, mă aşteaptă ca de obicei la
gară. De data aceasta avem în plan vizitarea Mozaicului din Constanţa. Este ceea ce a rămas ca urme ale
civilizaţiei urbane a portului grecesc antic Tomis. Pavaj de străzi şi clădiri specifice acelor vremuri.
În dimineaţa următoare doamna Jeni, prietena Lisandrei, ne duce cu maşina la portul Tomis. Vizităm toţi
moscheea locală, de unde de sus din minaret invoc prezenţa spiritului lui Zamolxe. Apoi, doar cu Lisandra,
merg la mozaicul antic.
Parcurgem sala mare care adăposteşte amfore, mozaicul vechi şi părţile lui reconstituite. Îmi notez cu
grijă pe o hârtie simbolistica descoperită pe mozaicuri. Intenţionez să folosesc aceste desene la construcţia
în viitor a vetrelor dacice făcute oriunde în arealul carpatin. Facem şi câteva rugăciuni la imaginile feţelor
unor zeităţi sculptate în piatră. Cerem ca zeii şi zeiţele antice să se manifeste în splendoare luminii lor
spirituale în noi şi oamenii vremurilor noastre.
Sunt extrem de mulţumit cum a evoluat proiectul meu cu renaşterea spiritualităţii trecutului antic la
Constanţa. Lisandra radiază de fericire.
De acum, de la această a doua excursie a mea la portul Tomis, ştiu că am activat zeii şi zeiţele acelor
vremuri, precum şi spiritele oamenilor trăitori la acele timpuri ale antichităţii. Ca spirite ale luminii sunt toate
binevenite, în zilele noastre, să se întrupeze în oamenii acestor meleaguri acum şi în generaţiile care vor
(continuare în numărul următor)
urma.

Printre cei 10 oameni de ştiinţă (2 din Australia, 2 din Italia, 2 din SUA, câte unul din Egipt, India,
Israel, şi Rusia) care au primit în 12 iunie 2010 la Universitatea din Pécs, Ungaria, Medalia de Aur
pentru Ştiinţă acordată de către Academia de Ştiinţe “Telesio-Galilei” (organizaţie neguvernamentală
internaţională cu sediul în Marea Britanie), s-a aflat şi prof. univ. dr. Florentin Smarandache (n.
10.12.1954, Bălceşti, Vâlcea), cu dublă cetăţenie, româno-americană, de la Facultatea de Ştiinţe din
Universitatea „New Mexico”, Gallup, statul New Mexico, SUA. Această medalie a răsplătit două
realizări ştiinţifice ale conjudeţeanului care este şi corespondent special al ziarului nostru:
introducerea noţiunii de „Neutrosofie” în logica matematică şi enunţarea „Ipotezei Smarandache” în
fizica teoretică.
„Neutrosofia” este o generalizare a „dialecticii” din filozofie, realizată de Florentin Smarandache prin
introducerea categoriei de „neutru”, alături de categoria de „contrarii”. Prin aplicarea neutrosofiei în
logica matematică, s-a realizat logica neutrosofică (numită în literatura de specialitate şi „logica
smarandachiană”), în care o variabilă logică are trei valori: „adevărat”, „fals” şi „incert”.
Enunţată în articole de fizică teoretică, „Ipoteza Smarandache” (apărută ca o consecinţă a
paradoxului Einstein-Podolsky-Rosen şi a inegalităţii lui Bell) afirmă că în Univers nu poate exista o
viteză-limită, contrazicând concluzia lui Einstein, care susţine că viteza luminii este viteza-limită din
Univers.
Academia de Ştiinţe „Telesio-Galilei”, cu sediul în Croydon, comitatul Surrey, Marea Britanie, cu o
filială la Universitatea din Pécs, Ungaria, este o asociaţie nonprofit formată de savanţi (cei mai mulţi
sunt din domeniul ştiinţelor naturii), având ca scop progresul creativităţii ştiinţifice. Ea poartă numele a
doi oameni de ştiinţă italieni, Galileo Galilei (1564-1642) şi Bernardino Telesio (1509-1588), care au
schimbat modul de înţelegere a Lumii şi au avut o atitudine fermă împotriva obscurantismului. Dacă
fizicianul, astronomul şi filozoful Galilei este cunoscut de toată lumea, pentru că figurează în
manualele şcolare, contemporanul său Bernardino Telesio (filozof independent aparţinând
Renaşterii târzii) este mai puţin cunoscut, pentru că s-a retras din mediul universitar pentru a-şi putea
dezvolta în cărţile sale ideile filozofice şi ştiinţifice în afara restricţiilor tradiţiei aristoteliene-scolastice,
dominantă în universităţi. El a fost un critic înflăcărat al metafizicii şi a promovat abordarea empirică
(pe bază de experienţă) în filozofia naturii, fiind premergătorul empirismului modern timpuriu. Opera
sa a avut o influenţă foarte mare asupra unor filozofi de marcă ai epocii, precum Tommaso
Campanella, Giordano Bruno (ambii din Italia), Pierre Gassendi (Franţa), Francis Bacon şi Thomas
Hobbes (ambii din Anglia).
Printre cei peste 160 de membri din lumea întreagă ai Academiei se află şi patru români: Cornel

Ciubotariu (fizician, prof. univ. dr. la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi), Constantin Udrişte
(matematician, prof. univ. dr. la Universitatea „Politehnica” Bucureşti), Radu Zamfir (filozof) şi Florentin
Smarandache.
Fondatorul Academiei de Ştiinţe „Telesio-Galilei”, în anul 2007, este italianul, stabilit în Anglia, Francesco
Fucilla (n. 01.08.1951, în Cosenza, ca şi Telesio, a cărei memorie vrea să o păstreze prin numele acestei
organizaţii neguvernamentale ştiinţifice). Este geofizician (a lucrat la marile companii internaţionale de
prospecţiuni petroliere), inventator, scriitor, realizator de filme (documentare ştiinţifice) şi om de afaceri în
domeniul petrolului. Din anul 2008 acordă premii anuale pentru realizări ştiinţifice de excepţie, când
festivitatea înmânării premiilor a avut loc în Marea Britanie, iar în anul 2009, la Gurzuf (Crimeea, Ukraina).
Ceremonia din 2010 a avut loc în Ungaria nu doar pentru că organizaţia are aici o filială, ci şi pentru că oraşul
Pécs este Capitală Culturală Europeană în acest an.
Vizionați pe YouTube cei zece oameni de stiintă laureați ai medaliei de aur pe anul 2010 printre care și
românul nostru: http://www.youtube.com/watch?v=9mydDB7zXCo&feature=related
Mircea Monu

Poezia este „timpul” izvorât din spaţiul unui impuls ritmic de existenţă.În acelaş
moment este un loc al metaforei. Fiindcă, în aceste condiţii, metafora caracterizează
gândirea poetică, fiind fundamentul acesteia Câmpul magnetic creeat de metaforă
are propietatea de a coordona semnificaţiile. Astfel, prin metaforă se realizează
inspiraţia poetică ca expresie a gândirii. Poeţii de mare anvergură au intuiţia de a
organiza metaforele într-un sistem, creeînd o profundă gândire poetică, cu un bogat
fond metaforic.Când abordăm universul unei opere poetice, scriem de fapt despre
forţa cu care poetul a ştiut să-şi construiască paleta sa de înţelesuri, subânţelesuri
înglobate într-un sistem de semnificaţii, de specificitatea sa, deci despre metafora sa.
Esenţa filozofică, la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic. Când poetul este
el însuşi, adică în metaforă, se realizează o apartenenţă intimă, de profunzime la
Idee, într-un univers al conştienţei şi inconştienţei. Metafora este de sorginte
filozofică. Un tot filozofic şi liric, inseparabil, se realizează. O impresie de
atemporalitate se realizează prin metaforă când realitatea imediată este aparent
respinsă de aceasta. Gândirea poetizantă este dată de metafora întâmplătoare,
când nu se constituie într-un sistem metaforic.În poezie metafora este o necesitate, dar şi
semnul conştiinţei creatoare. Un ritm metaforic există la fiecare poet autentic, specific
fiecăruia.Şi Eminescu îşi are ritmul său metaforic, însă, diferit de cel al lui Alecsandri, Blaga,
Stănescu, Virgil Mazilescu. Universul poeziei este creeat de sistemul metaforic. Prin poezia lui
Eminescu, sau a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se evidenţiază o
disjuncţie metaforică, adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic, o glisare de sensuri.Prin
metafore Lucian Blaga a recompus Spaţiul şi Timpul. Blaga efectuează însă o dublă lucrare: el
nu numai că pune în evidenţă metafora ca o celulă poetică sensibilă, ci şi ca o celulă
sensibilizatoare, prin incantaţia de cuvinte. Însă nu abundenţa de metafore imprimă forţă unei
opere poetice, ci organizarea metaforelor, atâtea câte sunt, într-un spaţiu de semnificaţii.Prin
metafore se esenţializează o realitate, se realizează un o glisare dintr-un spaţiu şi timp
determinat, spre o zonă a tangenţei imaginarului şi realului. Am putea spune că acest
transport se duce spre mit, căci acesta are în sine raţionalul ca domeniu filozofic şi imaginarul
ca domeniu poetic. Astfel, prin această structură a metaforei, poemul se încarcă cu
semnificaţii de memorie a existenţei, aşa cum orice mit este o istorie(memorie) despre sine a
umanităţii.
Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii care, în final, îl
defineşte. Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial. Din păcate, rareori judecăţile de
valoare făcute de criticii de poezie se fac din sistemul metaforic respectiv asupra acelui
sistem. Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi, cum şi al maturităţii
sale, aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de existenţă iniţiate şi fundamentale. Poetul
aparţine poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică. Chiar
dacă prin aceasta nu descoperim întocmai Omul, însă, descoperim şi înţelegem o
esenţialitate umană răsfrântă în destinul creatorului. Actul creţiei poetice este o angajare la
Infinit, iar poetul, conştient de lucrarea sa, nu va putea niciodată să fie suspendat într-un punct
imobil, ori în zona confortului intelectual, adică în spaţiul trăirilor dobândite pe calea ideilor
recepţionate. Marea autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre rădăcinile sale.
Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut, o sinfonie ce vibrează în spaţiu şi timp
definită la Spaţiu şi timp infinite, ea este, în fiecare Timp al său, o structurare ce tangenţiază
filozofia implicată, a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În măsura în care poetul răspunde
în existenţa sa despre existenţă, avem clar ritmul interior al operei sale. Acesta, adică ritmul,
nu este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul, prin care
cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce rămâne inefabil, adică esenţă. Poetului
poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate necesare. Dacă pentru Mazilescu, poezia este
un fel de expulzare a eului, pentru Stănescu ea este o adâncire a sinelui. Dar, pentru amândoi
sistemul gândirii poetice disimulează realitatea, câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din
secolul XIX numeşte o realitate. Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles
esenţele, de a o fi trăit printr-o experienţă proprie. O profundă şi puternică experienţă de viaţă
naşte un sistem poetic. Nu întâmplător că Eminescu, O. Goga, Nichita Stănescu, Virgil
Mazilescu, Radu Gyr, etc. care au trăit mari experienţe de viaţă, au căutat un nou limbaj poetic.
Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult timp printre noi,
şi apoi trec în ecou, ca un sistem de citate.Ele sunt, şi devin şi ale noastre, pentru că cuprind şi
exprimă esenţa umană. Deoarece este revelat eternul uman. O chemare lansată, o invitaţie
disimulată, spre Întrebare, spre Nelinişte este opera poetică. Aceasta trezeşte latenţe
spirituale. Ea se identifică uneori cu speranţa, deoarece este şi ea o tensiune spirituală spre
viitor.
Poetul este locuitorul operei sale şi cel care încearcă o reaşezare de lumi. El este propria sa
poezie. Iar Poezia este Poetul.

Mama
Mi-e dor de tine mamă şi aş vrea
să fi, acum, când plouă, lângă mine,
s-alungi tristeţea de pe fruntea mea
aşa cum o făceai, fiind cu tine.
Să mergem după lemne amândouă,
acolo, în pădurile umbroase,
să culegem şi ciuperci şi flori
şi să ne-ntoarcem, seara, bucuroase.

A venit toamna
A venit toamna încă o dată,
am mai îmbătrânit puţin
sunt un şurub ce-a ruginit în poartă
şi scârţâie-n prelung suspin.
Aleargă frunze pe asfalt
şi se lipesc de el, prea ude,
când curge ploaia din înalt
fiorul toamnei mă pătrunde.
De mă cuprind melancolii
nădejdea mi-e, Doamne, la Tine,
Eşti raţiunea mea de-a fi
că-n rest toate-s deşărtăciune.
Suflet rătăcit
M-am întors acasă pe un drum de ţară
şi-am stat de vorbă cu pădurea
mi-a spus cum cucul cântă în fiecare vară
de când eu am plecat aiurea.
Am croit cărare prin boabe de rouă
şi m-au copleşit aducerile-aminte,
razele de soare au spart pădurea în două
şi mi-am spus atunci:totu-i ca-nainte!
Am trecut tăcută pe sub merii-n floare
ce mi-au nins cărarea semn de bun venit,
ziua-ntreagă, parcă, era o-ntrebare:
ai venit acasă suflet rătăcit?

S-aprindem focul din surcele-n tindă,
fierbând o mămăligă pentru lapte,
eu să alerg, voioasă-ntr-un picior
pe lângă focul scâteind în noapte…
Dar unde eşti? Te caut tot mereu,
iar în grădină mai este câte o floare,
fac un buchet, pornesc spre cimitir,
să îţi aprind, cu lacrimi, lumânare..
Vis
Demult visez la o casă
galbenă şi cu pridvor
lângă ea o grădiniţă
şi un plop tremurător.
Casa să fie spre soare
pe-aproape-un râu să curgă
două-trei sălcii pletoase
pe deasupra lui să plângă.
Pe pridvor să pun muşcate
precum maica a sădit
şi prin florile lor roşii
să văd chipul ei iubit.
Grădiniţa să îmi fie
plină, plină cu lalele
în ele să ostoiesc
toate dorurile mele.
Când grâul va văluri
ne-om plimba prin el de mână
voi fi foarte fericită
şi-oi uita că sunt bătrână.

Biografie – GEORGE BĂLAŞU, mare luptător anticomunist din exil

George Bălaşu s-a născut la 8 mai 1924 în Turtucaia, judeţul Durostor. După absolvirea gimnaziului
„Regina Maria" din Turtucaia şi a liceului „Radu Negru" din Făgăraş, în anul 1943 a obţinut diploma de
bacalureat de la liceul „Mihai Eminescu" din Bucureşti. A frecventat timp de doi ani cursurile Şcolii de
Ofiţeri de Geniu din Bucureşti, iar în 1945 s-a înscris la Facultatea de Farmacie a Universităţii din
capitala României. Urmărit fiind de securiştii comunişti din cauza convingerilor sale naţional-creştine
şi anticomuniste, şi-a întrerupt studiile şi a lucrat ca tractorist în judeţul Timiş timp de doi ani.
În 1949 a trecut – cu riscul vieţii – frontiera româno-iugoslavă, iar după un an şi jumătate de
închisoare şi lagăr în Iugoslavia, a fugit în Italia, de unde în anul 1951 a emigrat în Canada.
În 1955 şi-a reluat studiile, iar în 1959 a abtinut diploma Facultăţii de Farmacie de la Universitatea
din Toronto. A lucrat apoi ca farmacist în oraşul Hamilton, Ontario, unde locuieşte şi în prezent.
Din momentul sosirii în Canada, George Bălaşu şi-a reluat activitatea patriotică, românească. În
1957, împreună cu alţi refugiaţi români, a înfiinţat Asociaţia Culturală Română din Hamilton. Înzestrat
cu un spirit organizatoric deosebit, sa impus ca unul dintre cei mai puternici şi buni conducători ai
comunităţii româneşti din Hamilton, dedicându-şi viaţa elibarării României de sub dictatura
comunistă.
A fost membru activ al Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Gheorghe" din Toronto şi a fost de mai
multe ori ales în Consiliul Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada. Deasemenea a
ocupat funcţia de vicepreşedinte al Uniunii şi Ligii Societăţilor Române Americane.
În anul 1976 a înfiinţat ziarul „Cuvântul Românesc", cu sediul la Hamilton, al cărui director a fost
până în anul 2006. Ziarul a reprezentat de-a lungul anilor o tribună ideologica de luptă pentru
eliberarea României de comunismul înrobitor, glasul Românilor din exil de pe toate continentele.
După 30 de ani de apariţie neîntreruptă, cel mai răspândit ziar editat de exilul românesc şi-a încetat
apariţia în anul 2006. Editorialele semnate cu regularitate de George Bălaşu au devenit deja
antologie a jurnalismului din exilul celor scapaţi de sub tirania comunistă.
În paralel cu ziarul a funcţionat Editura „Cuvântul Românesc", unde au văzut lumina tiparului lucrări
valoroase, din care se pot aminti cărţile – „Poezii din închisori" culese de poetul Zahu Până şi „Piteşti"
de Dumitru Bacu.
La „Câmpul Românesc" din Hamilton, proprietate a Asociaţie Culturale Române, a fost înfiinţat
Centrul Cultural „Nae Ionescu", unde prin contribuţia sa ca director, a organizat „Săptămânile
Culturale", eveniment de nivel academic, la care prin conferinţe, mese rotunde, forumuri etc. au
participat reprezentanţi de seamă ai exilului românesc din lumea toată.
George Bălaşu este unul din fondatorii evenimentului cultural „Romfest" din SUA şi Canada, din
care însă mai târziu s-a retras.

Inaugurarea Scolii de limba si cultura romaneasca Junimea romana din Montréal.
Festivitatea de deschidere a anului scolar 2010-2011
Sambata, 11 septembrie, a avut loc festivitatea de inaugurare oficiala a Scolii de limba si cultura
romaneasca Junimea romana din Montréal si deschiderea anului scolar 2010-2011. Acest proiect,
demarat din toamna anului 2009, a continuat in mod constant sa se imbogateasca si sa se
consolideze. Incepand cu sesiunea de toamna 2010, este oferita o programa scolara diversificata,
care cuprinde 12 cursuri. Colectivul didactic este format din profesori si artisti -folcloristi,
muzicieni, artisti plastici si actori- cu pregatire in Romania si in Republica Moldova, care au
continuat sa se perfectioneze in universitati europene si americane. Parintii si copiii au fost invitati
sa discute cu cadrele didactice, sa participe gratuit la toate cursurile si sa aleaga programul care
le place. Dupa deschiderea oficiala, publicul a participat la un cocktail si la un moment artistic
pregatit de catre elevii si profesorii scolii.
Vizita unei delegatii oficiale din Romania
Evenimentul a fost marcat de vizita unei delegatii din partea Guvernului Romaniei, formata din
doamna Andra Iancu, responsabil de proiect si doamna Adriana Elena Mota, director in cadrul
Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Reprezentantii DRP au oferit Scolii romanesti
din Montréal carti si drapelul Romaniei si au confirmat sprijinul acordat de catre Guvernul
Romaniei acestui proiect menit sa perpetueze valorile romanesti dincolo de granitele tarii.
Contactul stabilit cu aceasta ocazie va continua sa se dezvolte, ca un arc peste timp si peste
Ocean. Subliniem de asemenea prezenta doamnei Letitia Belivaca, gerant interimar al
Consulatului General al Romaniei la Montréal, a ziarului Pagini romanesti din Montréal si a ziarului
Capitala din Ottawa, precum si prezenta numeroasa a membrilor comunitatii romanesti. Invitam
mass media romaneasca de pretutindeni sa ne contacteze, ne va face placere sa furnizam detalii.
Mesaje de sustinere si felicitare
O serie de scrisori de sustinere si de felicitare au pus pecetea pe acest proiect asteptat de mult
timp la Montréal. Mentionam scrisoarea din partea Ambasadei Romaniei la Ottawa, semnata de Dl
Eugen Predatu -consilier insarcinat cu afaceri-, care adreseaza felicitari colectivului de profesori
de origine romana si «un indemn sincer pentru parinti, de a continua sa incurajeze si sa sprijine
participarea copiilor la aceste cursuri, care vor pune bazele unei culturi generale solide si vor
contribui la dezvoltarea unor cunostinte si deprinderi temeinice.» Binecuvantarea si scrisoarea din
partea PS Ioan Casian de Vicina, Episcop - vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din cele
doua Americi- subliniaza faptul ca «dincolo de aspectul organizatoric dinamic si placut, activitatea
desfasurata atinge un aspect profund al fiintei umane, si anume relatia cu celalalt. Ea se
manifesta prin promovarea valorilor ca mijloc de apropiere si cunoastere, baze ale increderii si
coeziunii sociale ».
Detalii despre programul scolii romanesti din Montréal
Aceasta realizare reprezinta o adevarata sarbatoarea a spiritului romanesc, la care copiii si de
asemeni adultii sunt asteptati cu emotie si bucurie. Despre diversitatea cursurilor oferite puteti sa
va convingeti consultand orarul de mai jos. Coordonatorii si colectivul de profesori sunt deschisi la
opinii si idei, deoarece se doreste cristalizarea unui program care sa raspunda cat mai bine unor
nevoi reale. Cursurile se vor desfasura in fiecare sambata, de la ora 9:30 pana la ora 16:00; se
asigura service de garde gratuit. In cadrul scolii romanesti din Montréal, va avea loc si activitatea
Intalnire cu o personalitate.
Scopul este dea pune in valoare munca si reusita unor romani de exceptie, si de asemeni de a
oferi copiilor exemple demne de urmat. Seria de activitati va debuta sambata 16 octombrie la ora
14:00, avandu-l ca invitat pe CORNELIU MONTANO, indragitul tenor de origine romana.
Loc de desfasurare a activitatilor: Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme
Adresa : 5350, strada Lafond (intersectie cu strada Masson), Montréal, H1X 2X2 Informatii: 514
884-6530 ; 514 722-5462 sau reception@mavamontreal.ca
Otilia-Sorina Tunaru - Coordonator proiect
M.A.V.A.-La marche à l?amour, à la vie et à l?amitié
514 884-6530 otilia.tunaru@mavamontreal.ca

Junimea romana din Montréal -Scoala de limba si cultura romaneascaOrarul cursurilor - Sesiunea de toamna 2010
Durata sesiunii : de sambata 11 septembrie pana sambata 11 decembrie (14 saptamani). Orarul
cursurilor poate fi modificat in functie de sugestiile parintilor. Atentie, locurile sunt limitate!
Diverse domenii : cultura si civilizatie romaneasca, literatura romana si teatru, matematica,
origami, dans, canto, initiere la muzica-instrumnete muzicale, informatica, engleza, franceza
pentru nou-veniti. La sfarsitul fiecarei sesiuni va fi prezentat un spectacol!
Pentru mai multe informatii despre proiectele noastre, pentru a sponsoriza activitatile, pentru a
deveni partener sau pentru a va implica, sunteti invitati sa ne contactati la telefon 514 884-6530 ;
514 722-5462 sau al adresa reception@mavamontreal.caVorbim romana, franceza, engleza,
spaniola, italiana si maghiara.
Datorita participarii cu succes la jocul-concurs international KANGOUROU DES
MATHÉMATIQUES care a avut loc pe data de 28 martie 2010, va anuntam ca la solicitarea
dumneavoastra vom continua seria de ateliere Gimnastica mintii.
Acest gen de probleme distractiveajuta la dezvoltarea gandirii matematice, intr-o atmosfera
relaxata si intr-o incadrare riguros organizata. In plus, continuam sa va oferim alte cursuri
interesante si unice la Montréal.
Pentrucursurile care sunt programate simultan,va rugam sa ne comunicati alegerea
dumneavoastra.
9:30-10:15.30 cursuri programate simultan :
-Curs de franceza axat pe conversatie(60 min)
Grup de varsta : Pentru adultisi adolescenti, imigranti nou-veniti care vor sa practice si sa-si
amelioreze nivelul de limba franceza.
Inscrieri in orice moment
Comitet de intampinare a nou-venitilor : DANIEL TUFCEA si MIHAELA SERBAN
-Curs de engleza axat pe conversatie, pentru copii(45 min)
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Un test de evaluare esteobligatoriu pentru orice elev nou inscris.
Profesor : VICTORIA CIUDITU
-Curs de engleza axat pe conversatie, pentru adulti (2 ore)
Grup de varsta : Pentru adulti care vor sa practice si sa-si amelioreze nivelul de limba engleza.
Metoda eficienta, profesor cu o bogata experienta. Inscrieri in orice moment. Un test de
evaluare esteobligatoriu pentru orice elev nou inscris.
Profesor : TRAIAN GARDUS
10:30-11:30 Curs de matematica(60 min)
Descriere : Sa depasim impreuna dificultatile la matematica pe care le intampinam la scoala!
Pregatire pentru jocul concurs international Kangourou des mathématiques. Motto-ul nostru
este:"Nu te impacienta daca ai dificultati la matematica, pot sa te asigur ca ale mele sunt si mai
mari !" Albert Einstein (Premiul Nobel in fizica in 1921)
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Profesori : ILDIKO PELCZER, NICOLETA NICULAE, VICTOR CALATORU, IOAN MANDRAS
11:30-12:00 Pauza (iesire in parcul Lafond sau jocuri la alegere, masa de pranz)
12:00-12:45 (45 min) 2 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs:
1. Atelier de origami, initiere la geometrie(45 min)
Descriere : Arta de a plia hartia pentru a dezvolta dexteritatea, pentru a invata rabdarea si pentru
a stimula creativitatea. Initiere la geometrie.
Reprezentarea stilizata a diferitelor modele reale sau imaginare: flori, animale, obiecte decorative,
etc. Teme diverse: gradinile si parcurile de animale, decoratii ecologice de Craciun.
Grup de varsta : de la 7 la 107 ani, parintii si bunicii sunt bineveniti!
Profesor : ILDIKO PELCZER
2. Curs de informatica
Grup de varsta : Deschis tuturor copiilor, parintii si bunicii sunt bineveniti!
Nu este necesara nici o cunostinta prealabila de informatica.
Cerinte:
- Calculatorul portabil personal

- Cunoasterea limbii engleze constituie un atu
Continutul cursului :
Initiere HTML (HyperText Markup Language)
- design de pagini web
- cum sa creez un site Internet
- securitatea pe Internet, cum sa ne protejam identitatea si alte informatii utile
- Facultativ : integrare cu facebook, myspace, etc...
Profesori : ALEX GUZU si ALEXANDRU COSTEA
15 min Pauza
13:00-13:45 (45 min) 2 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs:
Cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei).
Curs in limba romana; acest curs este de asemeni oferit in limba franceza de la ora 14:00
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Descriere : Initiere in notiuni de istorie, arheologie, geografie, antropologie, traditii si folclor, etc.
Proiectare de materiale video si discutii cu un subiect predeterminat. Un profesor cu o vasta
experienta va anima discutiile plecand de la textele si materialele prezentate. Sunt prevazute
cursuri speciale despre zonele folclorice din Romania si despre crestinizarea poporului roman.
Obiectiv :Intelegerea unei realitati regionale (Romania in context modial) si a diversitatii societatii
umane de-a lungul timpului. Notiuni de folclor si traditii romanesti. Dezvoltarea gustului pentru
informare si cunoastere, deschiderea de noi orizonturi, incurajarea reflexiei, antrenarea copiilor si
a tinerilor pe drumul explorarii intelectuale. Favorizarea dobandarii de cunostinte prin prezentarea
de materiale educative si captivante.
Profesor : COSMIN SOARE
Notiuni de folclor si traditii romanesti : ANUCA DRAGAN (folclorista si interpreta de muzica
populara din zona Bistritei), OFELIA ARMASU (pictor de icoane), MARINA NEGRUTA (folclorista
si interpreta de muzica populara din zona Moldovei)
Curs de initiere la muzica- Lectii de muzica folosind instrumente de percutie: xilofon, maracas,
clopotei, tam-tam, etc. Interpretare de cantece romanesti din repertorii diverse (de Craciun, etc).
Grup de varsta : Incepand de la 5 ani.
Oferim calitate, competenta, rezultate, curs modern si atractiv, metoda interactiva. Scopul acestui
proiect este de a pregati copii care sa participe la diferitele evenimente artistice de anvergura,
dintre care amintim spectacolele anuale : Vine vacanta!, Sarbatoarea Copiilor din Montréal,
Saptamana intalnirilor interculturale din Québec, Parada lui Mos Craciun, etc.
Profesor : MIHAELA CORDUBAN
15 min Pauza
4 cursuri programate simultan, va invitam sa ne comunicati alegerea dvs:
14:00-14:45 Cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei).
CURS IN LIMBA FRANCEZA
Descriere : In urma solicitarilor, oferim acest curs in franceza, pentru a da posibilitatea prietenilor
nostri francofoni de a cunoaste cultura si specificul romanesc. Cursul poate fi oferit la cerere si in
engleza.
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Profesor : COSMIN SOARE
14:00-14:45 Sa descoperim textele din literatura romana prin intermediul interpretarii teatrale,
cu profesoara de limba si literatura romana CRISTINA MARIN, actritele MAGDA VERNESCU si
SILVIA BANCILA
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
14:00-15:00 Curs de canto si prezenta scenica - Lectii de canto muzica usoara, canto muzica
clasica si canto muzica populara pentru amatorii de muzica.
Descriere : Dezvoltarea capacitatilor vocale prin exercitii de respiratie, dictie, intonatie. Modalit??i
de interpretare, prezenta scenica si arta vocala. Suntem in cautare de tinere talente!
Profesor :MARINA NEGRUTA
Interpreta Marina Negruta a cantat folclorul din Europa de Est alaturi de ansamblul Sergiu Popa la
Places des Arts sau in numeroase festivaluri. In paralel, Marina Negruta a studiat muzica clasica,
iar in prezent urmeaza cursuri de masterat in cadrul Universitatii de Muzica din Montréal.

14h00-16h00 (2 ore) Curs de dans (folclor romanesc stilizat)
Grup de varsta : clasa I primara pana la sfarsitul nivelului secundar
Ansamblul artistic de dansuri romanesti "SURASUL" (SOURIRE) dirijat de catre coregrafa
OANA BARTHA a fost fondat ca urmare a cursurilor de dans organizate de catre M.A.V.A. - La
marche à l?amour, à la vie et à l'amitiéincepand din anul 2009. Ansamblul Surasul a participat la
diverse evenimente, precum festivalul EUROFEST si Sarbatoarea copiilor (Fête des enfants) in
parcul Jean Drapeau sau la gala de acordare a premiilor Kangourou pentru matematica. Succesul
acestei trupe de dans se datoreaza energiei sale incendiare care debordeaza pe scena, cat si
pasiunii pentru dans. Video pe youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jDGL_f6LSlY
14:00 Intalnire cu o personalitate (artist, politician, om de afaceri, scriitor, jurnalist, om de stiinta,
etc).
In cadrul scolii romanesti din Montréal organizam activitatea Intalnire cu o
personalitate. Sambata, 16 octombrie la ora 14:00, inauguram aceasta serie invitandu-va sa il
intalniti pe indragitul tenor de origine romana CORNELIU MONTANO, care va va impartasi
povestea vietii sale si secretul succesului sau. www.corneliumontano.com
Sambata 30 octombrie la aceeasi ora, sunteti invitati sa o descoperiti pe soprana PAULA DUCA,
artista invitata din Romania pentru deschiderea primei editii a evenimentului Héritage culturel
musical de la famille Muresianu-Mostenirea culturala si muzicala a familiei Muresianu.
www.youtube.com/user/MAVAMontreal
Urmariti comunicatele noastre ulterioare pentru mai multe detalii!
*Concursul CANGURUL se distinge prin viziunea sa de adevarata sarbatoare internationala a
matematicii, la care orice copil, indiferent de nivelul sau, se poate pregati si prezenta. Atentie,
locurile sunt limitate! Cursurile vor fi supervizate de catre profesoara cu o vasta experienta in
Romania si in Canada.
Vorbim romana, maghiara, engleza, franceza si spaniola. Concursul de matematica distractiva
Cangurulreuneste mai mult de 5 milioane de copii din lume, si ca atare va invitam sa va implicati.
Suntem in masura ca sa va oferim o metoda eficienta, sute de jocuri matematice si materiale
diverse, o apropiere ludica care va stimula gandirea matematica a copiilor dvs, indiferent de
nivelul lor de pregatire. Iar cei mai buni vor fi recompensati cu medalii (de aur, argint sau bronz),
loturi de pregatire speciala si voiaje in Europa. Pentru mai multe informatii, consultati :
http://www.mathkang.org/ksf/index.asp
**ORIGAMI (arta plierii hartiei) stimuleaza creativitatea intr-un spirit ludic si dezvolta aptitudinea
de a confectiona din hartie diverse modele reale sau imaginare, plecand de la forme geometrice
simple sau complexe. Executarea de figurine origami reprezinta de asemeni o gimnastica a
mintii, o privire jucausa asupra figurilor in relief si o initiere in notiuni de geometrie. In Japonia,
exista numeroase cluburi de pensionari care exploreaza aceasta arta, un exemplu bine cunoscut
fiind Reteaua Seniorilor Sendai.
***M.A.V.A.-La Marche à l?amour, à la vie et à l?amitié (Marsul iubirii, al vietii si al
prieteniei)este un organism cultural fara scop lucrativ (non-profit), care are ca misiune crearea,
difuzarea si promovarea evenimentelor ce pun in valoare activitati pluridisciplinare. Asociatia
culturalaM.A.V.A. sprijina artistii imigranti si artistii debutanti, ajutandu-i sa se afirme in societatea
multietnica montrealaise, quebecoise si canadiana, facilitand colaborari si schimburi de
experienta. Un obiectiv important este acela de a inlatura starea de singuratate si de a crea, prin
intermediul manifestarilor culturale, o mai mare deschidere intre persoane de varste diferite.
www.youtube.com/MAVAMontreal

From: agoraromagnalatina@hotmail.com
Subject: SOSESC ARTEFACTELE DE PREMIERE PT Concursul STARPRESS POESIS 2010 Oferite de AGORA ROMAGNA LATINA -Canada
Date: Fri, 6 Aug 2010 12:37:41 -0400
Stimata d-na Ligya Diaconescu / StarPress Vâlcea România
Veste BUNA ! Artefactele de premiere AGORA ROMAGNA LATINA pt Concursul StarPress Poesis
2010 sunt pe drum !
Iatä aläturat lista cu fotografiile artefactelor pt Premiile I, II si III, plus Diplomele pt Premii si Mentiuni (în
acest an diplomele au format carte-postalä ). Am trimis si mini-drapele si pins canadiene pt primii 16
laureati dat fiind cä AGORA ROMAGNA LATINA reprezintä o structurä român-canadiana. Premiile I,II
si III au primit si Distinctia FLORA TRICOLORA ROMÂN-CANADIANA pe care o pot purta cu mândrie
la piept ( ca si dvs dealtfel) cu ocazia diverselor actiuni culturale sau reuniuni StarPress. Pt dvs si d-ra
Andrada am trimis si douä Iconite cu Maica Domnului de la Consolata ( Biserica Italiana din Montréal
adoptatä de AGORA pt inspiratie spiritualä ), icoane sfintite de preot. Deasemenea vä trimit tot dvs si
d-rei Andrada si o tipsie argintatä pt prezentat pe ea apa sfintitä si pâinea sfintitä ( Pasca ) în Duminica
Pastelui. Toate obiectele sunt binecuvântate prin rugäciuni ce s-au rostit asupra lor. Trofeele literare
pt Premiile I,II si III se numesc : I-SCRIPTA MANENT, II-DACIA FELIX, III-CUPA CONCORDIA.
Premiul I are si o Coroanä Romanä Aurita. Pt a face o comparatie cu alte trofee vä trimit aläturat o
poza cu trofeul ( tip OSCAR canadin ) al Asociatiei Actorilor de FILM Canadieni ( ACTRA ) si veti vedea
cä seamänä foarte mult cu trofeul DACIA FELIX al AGOREI. Poate faceti dvs sau Andrada un frumos
articol gen : SOSESC ARTEFACTELE DE PREMIERE PT Concursul STARPRESS POESIS 2010 Oferite de AGORA ROMAGNA LATINA -Canada si folositi si pozele ce vä trimit aici pt un montaj foto (
mozaic ) si publicati la StarPress, la Romanian Global News si la toate revistele colaboratoare ale
Concursului de Poezie StarPress, anuntul cä AGORA ROMAGNA LATINA a trimis cu bucurie
Artefactele de premiere si eu personal felicit toti laureatii. Sunt sigur cä si reviste ca DESTINE
LITERARE a d-lui Alex Cetäteanu sau situri ca cel al ASRC sau ACR din Canada a d-lui Däncescu sau
Asociatia Moldovenilor din Québec a d-nei Mindicanu sau revista CANDELA si D. ROSCA vor prelua
cu bucurie stirea pe site-rule lor. Dânsii nu fac cenzurä tendentioasä si geloasä ca altii. Aveti aläturat
si recipisa cu dovada postalä PAR AVION a trimiterii. Le veti avea în 7 zile. SUCCES !
Stima AGORA ROMAGNA LATINA si
ing. DANIEL CONSTANTIN MANOLESCU
-Msc Médécine/Nutrition Biomedicale-

Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci si Cinci
1. Activitate anticomunistă
20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist
20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice
20 de puncte maxim
4. Activităţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activităţii anticomuniste
10 puncte maxim
6. Activitate profesională remarcabilă, recunoscută în Canada
10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborări oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţă, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate
10 puncte maxim
EXPLICAŢII :
Un candidat poate să obţină maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptăm propunerile şi sugestiile
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreună cu comentariile noastre.
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţă.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însă nu
va fi făcut public decât în momentul anunţării clasificării finale.
Urmărim să existe maximă obiectivitate şi corectitudine posibilă.
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai există printre noi, rudele sau orice organizaţie canadiană poate propune
candidaţii. Această propunere trebuie să fie însoţită de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreună cu explicaţiile, mărturiile şi pledoariile considerate
concludente şi pertinente.
Pentru categoria « Primii cinci » în viaţă, candidaturile pot fi propuse de cei care se consideră eligibili, de rude, de
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,
mărturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.
Data limită de trimitere a propunerilor
Anunţarea rezultatelor :

1 august, 2010.
Ziua Naţională a României 2010.

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

N.R.:
Acest concurs, se va extinde şi în anul
2010, anul în care ACSR va intra în cel de-al
10-lea an de activitate.
Până în prezent avem următorii candidaţi:
La categoria Români de vază dispăruţi:
Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte
Prof. Aurel Manolescu
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum
Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu

La categoria Români de vază în viaţă:
Farm. – publicist George Bălaşa
Arh. Dan Hanganu
Av. Dr. Nicolae Mateescu – Matte
Prof. Dr. Sorin Sonea
Ing. Herman Victorov
Ing. Eugen Enea Caraghiaur
Aşteptăm noi propuneri.
Redactia

Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei „Destine Literare”,
puteţi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, plus taxele de
expediere.
Trimiteţi un mail pe adresa Asociaţiei
cu toate informaţiile dvs.
romwriters@yahoo.com sau
valiluca@yahoo.com

Redacţia revistei Destine Literare,
urează familiei

Maria şi George Filip
membru ACSR
fericire şi sănătate cu ocazia căsătoriei

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

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondială, profesor
universitar la Universitatea Naţională de Arte, câştigător a numeroase premii
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor
Români, ştiam de multă vreme că se lupta cu un cancer la gât. Se pare că ştia de
cumplita boală încă din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cărei creator era. A scăpat
de suferinţă pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oară, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât,
avea un bandaj care acoperea o rană ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreună cu poetul
George Filip, făcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru
el, ne-a explicat distinsa doamnă Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care
găseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa
Silvia Radu, distinsa vestală a profesorului. A cerut o bucată de hârtie şi cu mâna
tremurândă ne-a scris: «Vă rog să faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la
Montreal să fie înălţată pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Această dorinţă sfântă a Maestrului trebuie să fie îndeplinită, şi fac un apel la toţi
romanii iubitori de ţară şi de cultura noastră, – din Canada, din România şi de
oriunde s-ar afla, să contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui
Eminescu de la Montreal. În numărul viitor la revistei Destine literare şi pe internet
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculptură în
bronz a lui Eminescu va fi prezentată aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici
români vor înţelege ce genială capodoperă ne-a lăsat Maestrul, care se va bucura
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !
Alexandru Cetăţeanu
NR. Se pot trimite bani prin poştă (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA
(tel. 450-373-8399).
Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.
Lista contribuabililor va fi publicată în revistă.
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