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Salonul de Carte de la Montreal
Tineri vizitatori la standul Asociației Canadiene a Scriitorilor Români
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LA MULȚI ANI DE CENTENAR, ROMÂNIA!
WORLDWIDE ROMANIAN COUNCIL

Declaraţia Consiliului Mondial Român*
La 27 martie 2018 se împlinesc o sută de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria. Votul Sfatului Țării de
la Chișinau (27 martie 1918, 27 noiembrie 1918), hotărârea Congresului General al Bucovinei (Cernăuți, 28
noiembrie 1918) și decizia Adunării Naționale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) de unire necondiționată a
provinciilor înstrăinate ale Regatului Român, au desăvârșit procesul unității național-statale a poporului român, oferindu-i perspectiva unitară, națională, democratică și europeană de progres si dezvoltare. Astăzi,
noi, membrii Consiliului Mondial Român am hotărât:
- salutăm și susținem deciziile consiliilor locale din localitățile Parcova şi Fântâna Albă, raionul Edineţ, Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Opaci, raionul Căuşeni, Bardar, Ruseştii Noi, Văsieni şi Puhoi, raionul
Ialoveni, Goteşti, Cantemir şi Săseni, raionul Călăraşi, com. Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti, Boghiceni,
raionul Hânceşti, Codreanca, raionul Străşeni de a declara comunele și satele pe care le reprezintă - legal
unite cu România;
- încurajăm cetățenii, consiliile locale, raionale/orăşeneşti, municipale din Republica Moldova să urmeze exemplul consiliilor locale, menţionate mai sus;
- cerem autorităţilor R.M. să susţină iniţiativa cetățenilor şi a aleşilor locali în vederea rezolvării problemei reîntregirii neamului, să nu întreprindă acțiuni de intimidare a celora ce exprimă dorinţa sinceră şi
speranţa firească a oamenilor şi să identifice căile optime de refacere a unității național-politice a poporului
nostru, întrerupte brutal, prin forța armelor, în anul 1940.
- Cerem autorităţilor României să recunoască deciziile consiliilior locale Parcova şi Fântâna Albă, raionul Edineţ, Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Opaci, raionul Căuşeni, Bardar, Ruseştii Noi, Văsieni şi Puhoi,
raionul Ialoveni, Goteşti, Cantemir şi Săseni, raionul Călăraşi, com. Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti, Boghiceni, raionul Hânceşti, Codreanca, raionul Străşeni și să ia măsurile ce se impun de integrare.
Consiliul Mondial Român exprimă disponibilitatea de a acționa, prin toate mijloacele posibile, ca toate teritoriile înstrăinate ale României, locuite majoritar de români (atat în momentul agresiunii bolșevice și în
mare parte și în prezent) să revină în componenţa României și comunității europene.
10 februarie, 2018
Semnează:
Iacob Cazacu-Istrati
Alexandru Cetăţeanu
Director
Director
Reprezentanţa CMR Canada
Filiala CMR Quebec-Montreal
Mircea Popescu
Preşedinte CMR

destineliterare@gmail.com
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*Acest Apel al Consiliului Mondial Român a fost trimis în toată lumea pe data de 10 februarie 2018, așa cum
poate fi văzut mai sus. Între timp, am aflat de la rețeaua de știri Romanian Global News o veste bună: până la
27 februarie 2018, numărul localităților care au optat pentru reunirea cu România a crescut la 60! Între timp,
s-a dublat! Felicitări acestor demni și dârzi români de peste Prut! Suntem cu sufletul alături de voi! Aceasta
este lista primelor 60 de localități în cauză (de mai jos), preluată de la rețeaua de presă RGN, căreia îi mulțumim! Acesta este linkul:

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/index.php?option=com_content&view=article&id=27075:2018-02-2711-59-58&catid=48:economic--social&Itemid=76
1. Parcova (Edineț);
2. Ulmu (Ialoveni);
3. Bardar (Ialoveni);
4. Ruseștii Noi (Ialoveni);
5. Puhoi (Ialoveni);
6. Văsieni (Ialoveni);
7. Feștelița (Ștefan Vodă);
8. Opaci (Căușeni);
9. Gotești (Cantemir);
10. Săseni (Călărași);
11. Nișcani (Călărași);
12. Sărățenii Vechi (Telenești);
13. Grătiești (mun. Chișinău);
14. Boghiceni (Hîncești);
15. Codreanca (Strășeni);
16. Floreni (Anenii Noi);
17. Târșiței (Telenești);
18. Măgurele (Ungheni);
19. Răzeni (Ialoveni);
20. Cucoara (Cahul);
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21. Băcioi (Chișinău;
22. Meleșeni (Călărași);
23. Ordășei (Telenești);
24. Visoca (Soroca);
25. Bădiceni (Soroca);
26. Drăsliceni (Criuleni);
27. Ghiduleni (Rezina);
28. Capaclia (Cantemir);
29. Ursoaia (Căușeni);
30. Orașul Cimișlia;
31. Vatici (Orhei);
32. Ciorești (Nisporeni);
33. Horești (Ialoveni);
34. Chetrosu (Drochia);
35. Cenac (Cimișlia);
36. Scoreni (Strășeni);
37. Mereni (Anenii Noi);
38. Mălăiești (Orhei);
39. Tătărăști (Strășeni);
40. Negrești (Strășeni)

41. Negurenii Vechi (Ungheni);
42. Călimănești (Nisporeni);
43. Miclești (Criuleni);
44. Gura Galbenei (Cimișlia);
45. Colonița (mun. Chișinău);
46. Călărași (Călărași);
47. Slobozia Mare (Cahul);
48. Copaceni (Sangerei);
49. Cruzesti (mun. Chișinău)
50. Ciuciuleni (Hâncești).
51. Tănătari, Căușeni
52. Sinești, Ungheni
53. Păulești, Călărași
54. Peticeni, Călărași
55. Lozova, Strășeni
56. Recea, Strășeni
57. Carahașani, Ștefan Vodă
58. Ciocîlteni, Orhei
59. Copceac (Ștefan Vodă)
60. Țînțăreni, raionul Țelenești

destineliterare@gmail.com
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CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

Să nu ne uităm eroii!
Acest îndemn – „Să nu ne uităm eroii!” pentru mine nu face sens – eroii nu se uită niciodată;
cum să uit eu eroii, mai ales dacă sunt și din familie?
De cum am „făcut ochi” şi am început să pricep câte
ceva, mi s-a povestit despre eroul de la Mărăşeşti Alexandru Costeanu (i se zicea mai ales Lisandru),
unchiul meu (fratele cel mai mic al bunicului dinspre mamă, dintr-o familie de 11 copii!), considerat
și ca un sfânt al familiei. Îl port în suflet pe oriunde
mă duce destinul şi cred că mă şi protejează când am
nevoie. Tabloul tânărului avocat Alexandru (vedeţi-l
mai jos) , era pus pe un perete al casei în care m-am
născut (o imensă culă oltenească, cea mai mare pe
valea râului Peșeana – acum i se spune Peșceana)
spre răsărit, împreună cu o icoană a Sfântului
Gheorghe, care omora „balaurul”, un şarpe ceva mai
mare decât șerpii de pe la Amărăști, cu urme de
aripi. Acea icoană s-a pierdut, a dispărut (mă cam
speria când eram mic)...dar tabloul unchiului Lisandru s-a păstrat, pătat de igrasia de la zidul camerei
prea puţin încălzită iarna (pădurile Costenilor au fost
naţionalizate – ce frig am îndurat în copilărie... nici
nu ştiu cum am supravieţuit!) şi mă aşteaptă la Amărăşti – parcă privindu-mă cu drag – eu îi simt o căldură specială în priviri. Priviţi-l bine – nu-i aşa că
parcă vrea să spună ceva? Privirea îi este dârză, neînfricată – precum străbunii lui Costenii (oamenii de
pe coaste) care au fost împroprietăriţi de Mihai Viteazul în urma bătăliei de la Călugăreni – a venit
special la Amărăști să le mulțumească! Este trist
unchiul meu, cum să nu fie trist? România, pentru
care a luptat fără o mână, pe care o pierduse în lupte,
România pentru care şi-a dat viaţa („Mai am o mână
s-o dau pentru Țară!” – spunea când era refuzat să
fie din nou înrolat voluntar în armată, așa infirm
cum era) a încăput pe mâna bolşevicilor. Prof. univ.
Dr. Niculaie Costeanu (unchiul Niculaie, cum îi
destineliterare@gmail.com

spuneam eu), fratele lui mai mare, îmi povestea cu
lacrimi în ochi trista istorie a fratelui Lisandru. Bolșevicii şi-au bătut joc de tot ce era sfânt pentru poporul român – cinstea, demnitatea, credinţa, apoi fizic dealurile, pădurile, viile, pământul moştenit din străbuni... România este „ciuntita” şi în zilele noastre –
este ciudat cum unii (în special în Basarabia şi Ucraina), sunt când cu Stalin „eliberatorul popoarelor” și
se bucură de ”rodul” agresiunilor armate ale bolșevicilor acestuia, când împotriva lui, depinde cum le
este mai bine sau... ”cum bate vântul”! Comunismul
dictatorial (există şi comunism cu faţă umană – vedem exemplul Chinei!) a fost înfrânt în România,
dar sechelele lui, din nefericire, au mai rămas. Eu
însă tot mai cred în ”steaua” României - nu cea comunistă.
Nu ţi-ai dat viaţa în zadar, unchiule Lisandru! Sunt mândru că în familia noastră, aproape toţi
primii născuţi băieți sunt botezaţi Alexandru - merită să-ţi purtăm cu mândrie numele, dar suntem și
obligaţi să fim la înălţimea ta, de adevărat erou al
poporului român.
Când comuniştii au venit la putere cu tancurile sovietice, au eliminat numele străzii din Vâlcea
care îi purta numele (era din familie de moșieri, „exploatatori”) şi l-au înlocuit cu „Vasile Roaită” ; însă, după căderea comunismului, fostul meu coleg de
liceu Octavian Fieroiu, devenit Prefect de Vâlcea a
făcut dreptate şi a repus numele „Locotenent
Alexandru Costeanu” unei străzi (secundare, de data
asta) din oraşul ”Râmnic” unde unchiul meu scotea
prin 1915 revista „ CINEMA” (incredibil!, am aflat
acest fapt numai acum vreo 5 ani, mai există două
exemplare în arhivele de la Vâlcea)...iar eu scot
revista Destine Literare la Montreal – anul acesta
vom aniversa 10 ani de la apariţie! Oare nu cumva
sufletul lui m-a îndemnat prin căi miraculoase, să
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continui tradiţia familiei cu o publicație patriotică,
adevărat românească?
Nu mai ştiu cum a venit vorba de eroul vâlcean de la Mărăşeşti – comunicam pe Internet cu
distinsul redactor şef al revistei ART-EMIS - Ion
Măldărescu din Germania şi...surpriză mare! Am
aflat că tatăl domniei – sale (Dumitru C. Măldărescu) l-a cunoscut pe Alexandru Costeanu şi a
publicat în anul 1936, cartea AMINTIRI DIN
RĂZBOI, în care povestea (printre altele) cum şi-a
pierdut viaţa în luptă, eroic, unchiul meu – a fost
martor la acea tragedie. Ce mică este lumea! Iată
mai jos capitolul respectiv (ad literram), pentru care
îi mulţumesc din suflet domnului Ion Măldărescu:

Locotenent Avocat Erou Alexandru Costeanu (tablou aflat la
Amărăști, Vâlcea)

Atacul dela cota 461 Muncelu
Relatare de Dumitru C. Măldărescu
Era miez de noapte, când sosi ordinul ca Batalionul nostru să ocupe creasta cotei 461, de pe dealul Muncelului.
Pornim la drum, prin richitiș și crâng în cea
mai mare liniște, deoarece, Germanii, erau foarte
aproape de noi. Mergeam tupilaţi prin gropile de
obuze, urcând mereu spre creastă.
În sfârșit, am ajuns. Cota era ocupată de Regimentul 9 Vânători, care nu-şi făcuse decât măşti
individuale. Efectivul acestui regiment era însă foarte redus.
Între măştile individuale ale trupelor noastre
4

şi germane se aflau zeci de cadavre ale ostaşilor Regimentului 18 Infanterie şi 9 Vânători, care de săptămâni nu putuseră să fie îngropate, deoarece, la cea
mai mică încercare de a lua cadavrele, mitralierele
germane răpăiau, culcând pe îndrăsneți, alături de
camarazii lor morţi. Probabil, Germanii nu permiteau a fi îngropate cadavrele, pentru ca ai noştri să-i
aibă tot timpul în faţa ochilor lor pe toţi aceşti morţi,
spre a nu se mai încumeta să-i atace.
Compania noastră a avut norocul de a ocupa
chiar partea din creasta cotei 461. De la măştile
noastre până la adăposturile Nemţilor să tot fi fost
60 metri, astfel că, de multe ori, ei ori noi ne pomeneam cu câte o grenadă de mână, în faţă.
În ziua de 24 August 1917, am primit ordin
să atacăm trupele germane aflate înaintea noastră şi
a le ocupa poziția. La ora 16, artileria începuse să
bată cu înverşunare sectorul ocupat de germani, dar
din când în când, câte un proiectil rătăcit mai isbea
şi în liniile noastre.
Locot. Al. Costeanu, însoţit de Sublocot.
Grigorescu Haralambie, luase toate măsurile ca atacul în sectorul lor să fie reuşit. Păcănitul mitralierelor, grohăitul proectilelor, bubuitul grenadelor şi
flueratul gloanţelor însoţite de vaetele luptătorilor
loviţi ne făceau să ne aducem aminte de cei lăsați în
teritoriile ocupate de inamic şi pe care mulţi dintre
noi nu aveam fericirea de a-i mai vedea. Un obuz
loveşte în plin grupa caporalului Neacşu Ion din
Suteşti-Vâlcea, care, cu arma retezată în două, plin
de sânge pe față, cu brațul frânt, dar râzând cu hohote (sărmanul înebunise) striga într’una: „Pe ei băeți,
trage Dumitraşcule, iar tu, Presură, de ce nu arunci
grenada?” Dumitraşcu însă era cu capul sfărâmat, iar
lui Presură îi lipseau ambele braţe. Dau ordin ca
soldatul Piţigoi Dumitru să târască la un adăpost pe
Caporalul Neacşu până vor sosi sanitarii să-l ridice.
Compania Locot. Al. Costeanu, fiind mai înapoia noastră, înainta mereu, dar prinsă între două
mitraliere sta culcată la pământ căutând să se adăpostească sub cutele terenului.
(Cât de scumpă e viaţa! Câte cruci nu-şi face
un ostaş în timp de pericol, dar în urmă uită de a se
mai închina. Dintr'un fir de pai el îşi clădeşte fortăreaţa. Cine a trecut prin aceste momente îşi dă destul
de bine seama.)
Păcănitul mitralierelor şi bubuitul proectiledestineliterare@gmail.com
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lor nu mai încetează.
Compania Locot. Al. Costeanu înaintează
mereu sprijinită de focurile de armă şi grenade, precum şi de mitralierele noastre. Iat-o că se ridică, face
un salt înainte. Plutonierul Croitoru cade, iar Locot.
Costeanu îmbărbătează încontinuu ostașii.
Parcă-1 văd şi acum înaintea ochilor mei,
cum părea în acele momente. Cu capul descoperit,
cu arma în mână dirija înaintarea. Locot. Costeanu
s’a apropiat la 10 metri de Germani şi se pregăteşte
să dea asaltul. Germanii păreau că vor a se retrage,
dar ei urmăreau altceva, după cum s-a văzut mai
târziu.
Compania Locot. Costeanu fusese atrasă
într’un cleşte de foc al mitralierelor duşmane. Ajungând la câţiva metri de adăposturile germane, mitralierele lor, care pentru un moment încetaseră a trage,
intrând în acţiune culcase la pământ primul val de
trăgători. Cu al doilea val de trăgători veni Locot.
Costeanu, care nu voia să dea un pas înapoi. Nemţii
părăsiseră adăposturile lor, iar Locot. Costeanu cu al

doilea val voia să le ocupe poziţia. Un pândar german nu voise a lăsa nepedepsită bravura acestui
ofiţer şi cu un glonte tras cu precizie ridică pentru
totdeauna viaţa aceluia ce fusese Locot. Al. Costeanu.
Locot. Costeanu căzu la pământ. Din pieptu-i
sângele gâlgâia, amestecându-se cu al soldaţilor săi
căzuţi.
Cota 641 a Muncelului fusese câştigată. Mulţi dintre
ai noștri nu mai erau printre vii.
Pe valea Zăbrăuțului, alături de noi se aflau
cadavrele Locot. Costeanu şi Sublocot. Ecaterina
Teodoroiu din Reg. 43 Infanterie, care căzuse în
aceiaşi luptă cu Locot Al. Costeanu...
Ani s’au scurs de atunci... Astăzi, când trec
pe strada Locot. Al. Costeanu din Râmnicu-Vâlcea,
în tot timpul mă urmăreşte figura bunului ofiţer, care
a fost avocatul Al. Costeanu, mort pe altarul patriei
într’o frumoasă zi de August, sus la cota 461, pe
dealul Muncelu.

2018 Chicago Dental Society’s Midwinter Meeting
Este bine să “împuşti doi iepuri dintr-un
foc”, aşa cum recent, am avut norocul chiar eu. După 15 ani de la prima mea călătorie în Perryville,
doctorul J.O. din acest orăşel elegant din statul Missouri, m-a rugat să-i fac o vizită. Dacă vremea este
bună, cei aproximativ 2000 de kilometri de la Montreal la Perryville se fac cam în 20 de ore, în doi (eu
şi Daniel, un prieten temerar), cu o noapte de odihnă. Două treimi din drum a plouat – am plecat luni
dimineaţa şi totuşi am ajuns marţi după amiază,
pierzând timp preţios la graniţă (cam o oră) şi evident, la restaurante « fast food », cele mai bune când
ești în grabă. Am lăsat în urmă frigul iernii canadiene şi am ajuns să respirăm aer de primăvară la Perryville. Am fost primiţi cu drag, am avut succes, am
împărtăşit gânduri, am oferit o carte de-a mea şi neam despărţit cu părere de rău, abia joi.
În drumul de întoarcere – ne-am oprit la mitingul dentiştilor din Chicago – numit aşa cum vedeţi în titlu – să încerc să traduc: 2018 - Mitingul de
la mijlocul iernii al Societăţii dentiştilor din Chicago. Acesta a fost al doilea « iepure » - am realizat
două obiective în aceiaşi călătorie – nu mai vizitasem acest mare « show » dentar de două ierni. Am
mai scris despre eveniment în reviste de specialitate
dar şi Destine Literare – aşa cum încerc să fac acum,
destineliterare@gmail.com

pe scurt, cu gândul că merită ştiut ce mai este nou în
lumea dentiștilor.
Anual, în luna februarie, se organizează la
Chicago acest « spectacol » la care anul acesta au
participat aproape 30.000 de dentiști din U.S.A. şi
diferite alte ţări (am auzit vorbindu-se şi româneşte!)
studenţi la stomatologie, igienişti, asistente… iată
lista categoriilor de participanţi înregistraţi, oferită
de organizatori:
Registered attendees as of 2 p.m., Saturday, Feb. 24,
2018.
Dentists
Grad Students / Residents
Dental Students
Hygienists
Assistants
Office Personnel
Laboratory Technicians / Students
Hygiene Students / Assistant Students
Guests
Press
Trade
Exhibitors
TOTALS

6,877
97
1,268
3,972
2,840
2,021
294
1,409
1,734
93
853
8,296
29,754
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În numai trei zile, aproape 29.754 de oameni
au venit la McCormic Place West, la spectacolul
(show cum i se zice pe scurt), organizat de Chicago
Dental Society (CDS), care există încă din anul
1864! Afaceri, conferinţe şi distracţii – aşa poate fi
caracterizată în numai trei cuvinte convenţia (evenimentul), care se afla în primele 20 cele mai mari
întâlniri din Chicago. Sau, cum a spus preşedintele
comitetului CDS, Dr. Luis Imburgia: - Cei implicaţi
cu CDS, lucrează împreună pentru un obiectiv comun: să facă dentistica mai bună, prin îmbunătăţirea
tratamentului pacientului, prin educaţie. În Comitetul CDS am văzut şi numele unui dentist, cu siguranţă român – Cristian Pavel. Să fim mândri că există!

În imensa sală principală de expoziţie (a mai
existat una cu tehnica de laboratoare dentare pe care
nu am apucat să o vizitez), am revăzut companiile
mari, arhicunoscute, care numai vând aparatura,
accesorii şi consumabile, companii mici şi medii de
vânzări, în parte cunoscute (în concurenţă cu cele
mari), companii care produc aparatură şi produse,
dar şi unele companii noi, sau care au participat pentru prima oară la acest eveniment (665 de companii
vechi şi noi în total). În plus, am observat multe
standuri de bănci, parcă mai multe decât de obicei şi
compania Amazon Business, care a participat pentru
prima dată la acest ...show. Tot mai multe ca de obicei – companiile producătoare din China, cu produse
din ce în ce mai competitive calitativ cu cele produse de marile companii americane, japoneze, coreene
sau europene. Aparatele de radiologie 3D sunt la
mare modă, datorită creşterii numărului pacienţilor
care au nevoie de implanturi şi tot mai multe com-
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panii le produc (inclusiv din China). Am zăbovit mai
mult pe la companiile cu care am lucrat, unde am
întâlnit prieteni – la Owandy Radiology, la Villa
Radiology Systems şi la VideoDental Concepts. De
la compania Hidow (www.hidow.com) am cumpărat
un mic aparat de fizioterapie cu impulsuri, 18 forme
și care se încarcă la un USB (!) – cât un pachet de
tigări, dar numai de un centimetru grosime. Un aparat similar acum vreo 25 de ani avea cel puțin 10
kilograme!
Nu pot să nu mă laud puţin – cu aproape 20
de ani în urmă, eram « vedetă » la aceste convenţii,
cu primul sistem digital din lume pentru aparatele de
radiații X panoramice (DXIS) – inventat de olteanul
inginer Cătălin Stoichiţa, prieten drag încă din România. Cât de mult a progresat tehnologia omenirii
în ultimii ani!

Ca o paranteză – la Convenţia despre locuinţe şi accesorii (Internaţional Home + House wares Show) participă aproape 60.000 de oameni. Mai
trebuie menţionat că McCormic este cel mai mare
centru de convenţii din Statele Unite – o clădire
imensă cu patru aripi, putând avea loc 4 evenimente
în acelaşi timp. De data acesta (cum s-a întâmplat şi
în mai mulţi ani înainte) în acelaşi timp cu întâlnirea
cadrelor din domeniul dentisticii, a avut loc întâlnirea musulmanilor – Saviours’ Day Convention,
Annual Convention of the Nation of Islam, la care
au participat aprox. 5.000 de persoane. Informaţii
suplimentare despre toate întâlnirile de la McCormic, se pot găsi la acest link:
http://www.evisitorguide.com/chicago/guide/conven
tions/welcomeconventioneers.html

destineliterare@gmail.com
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Ecouri la interviul cu generalul Ion Mihai Pacepa
Aşa cum era de aşteptat, interviul cu eroul român, generalul
Ion Mihai Pacepa, publicat în
numărul din august al revistei, a
stârnit ecouri, directe şi indirecte. Fără excepţie, membrii Colectivului de redacţie
precum şi cititorii din exteriorul României (emigranţi) au primit cu bucurie şi satisfacţie interviul
nostru, din care sunt multe de știut și de învățat.
Poetul George Filip i-a dedicat un poem (în continuare). În România însă, ca din… întâmplare, s-au
organizat emisiuni TV, s-au scris articole de denigrare a Generalului, ba chiar s-a (re)propagat ştirea
că a plecat spre cele veşnice. « Nu mor caii când vor
câinii » - vorba asta am auzit-o prima dată de la regretatul poet Cezar Ivănescu.
Întâmplător, am dat de o carte foarte interesantă
(ciudat cum a venit tocmai la timp!) publicată în
anul 1946 de V.A. Kravchenko în USA, sub titlul I
Choose Freedom şi am înţeles multe... istoria se
repetă! Eu am intrat în posesia cărţii traduse în franceză în anul 1947 (J’AI CHOISI LA LIBERTÈ) şi
republicată în anul 1980. Până la un punct, istoria se
aseamănă oarecum, mai ales partea în care Stalin și
agenții lui (infiltrați în toată Europa și America aliată cu URSS) l-au acuzat pe căpitanul Kravchenko
de… trădare, exact la fel cum fac unii (repet – unii)
români în cazul Generalului Pacepa.
Pentru cine nu ştie (cum nu ştiam nici eu până
de curând) V.A. Kravchenko, ucrainean la origine, a
fost un comunist entuziast la începutul revoluţiei
bolşevice, dar atât decepţionat de ce a urmat în perioada de dictatură stalinistă, încât, în anul 1944 a
defectat în USA, unde a fost trimis de guvernul
URSS (ca om de mare încredere, făcând parte din a
tot puternicul Comisariat al poporului - SOVNARKOM, coordonat chiar de Stalin). Înainte de a intra
în SOVNARKOM, s-a remarcat ca un bun căpitan
de contrainformaţii (?) al armatei roşii, în lupta cu
Germania. În SUA a făcut parte din comisia de
achiziţii de produse americane pentru război – programul ”Lend-Lease”, inițiat de președintele Roosevelt.
Nu mă pot abține să nu fac o mică paranteză –
apropo de ”programul” ”Lend-Lease”: Tânărul stat
destineliterare@gmail.com

al Sovietelor (!) a primit din SUA numai în ultimele
luni ale anului 1942: 11.000 jeep-uri, 50.000 tone de
explosive, 60.000 de camioane, 250.000 tone (!) de
combustibil pentru avioane, 450.000 tone de otel,
5000 de avioane de luptă și două milioane de perechi de cizme călduroase, pentru a nu le fi frig la
picioare bolșevicilor în zăpezile de la Stalingrad.
Sursa: Jay Winik, pg. 61, în cartea ”1944-FDR AND
THE YEAR THAT CHANGED HISTORY”, editura Simon@Schuster, NY, September 2015. Tot la
pagina 61, aflăm (ce este bine știut de altfel) că ”Păturile americane încalzeau soldații sovietici și alimentele americane – milioane de tone - incluzând
grâu, făină, carne și lapte, îi hrăneau” . Și că tot am
facut acestă paranteză… încă una: Aliații – au refuzat oferta nemților de a elibera și trimite oriunde
doresc, un milion de evrei pentru numai 10.000 de
camioane! Greu de crezut că Anglia și Statele Unite
nu au acceptat să salveze atâtea suflete nevinovate
(un million!) pentru atât de puțin, infim, față de cât
au ”pompat” în URSS-ul falimentat de dictatura
comunistă, atât înainte de a intra în război cât și în
timpul războiului!
Capitanul Kravchenko a “trădat patria sovietică”
defectând în ”Lumea Nouă”, denunţând crimele lui
Stalin şi acţiunile antiamericane, anticapitaliste şi de
spionaj ale aliatului (atât cât ştia, acestea fiind de o
anvergură mult mai mare) în cartea de care am ”pomenit” mai sus, respectiv I Choose Freedom; această carte, (la fel ca Orizonturi roşii), s-a vândut rapid
(2 milioane de exemplare) dar la exorbitantul preţ de
3,5 dolari exemplarul, sumă cu adevărat impresionantă pentru o carte la vremea aceea (varianta pe
care o dețin eu are 630 de pagini!). Turbat de furie,
Stalin manipulat asasinarea a peste 30 de rude (unele
chiar îndepărtate) ale „trădătorului”, a intervenit
direct la preşedintele Roosvelt să fie extrădat (căpitanul a avut mare noroc!) şi a pus o „armată” de
agenţi să-l asasineze . Au reuşit abia în anul 1966 să
îl ”sinucidă” (chiar dacă Stalin a ”plecat” în Iad în
anul 1953) cu toate că trăia sub o altă identitate, era
protejat de CIA etc. În lumea comunistă nu se iartă
nicicând, nu există uitare sau iertare. Interesantă
povestea lui Victor A. Kravchenko, nu-i așa? Desigur, dacă era mai precaut, nu murea asasinat la New
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York, la 60 de ani!
L-am rugat pe generalul Pacepa (prin legătură
indirectă – nu ii cunosc adresa de email și nici nu
vreau să o cunosc – este mai bine) să dea o replică
adecvată denigratorilor, așa cum a procedat V.A.
Kravchenko cu puternicul Partid Comunist Francez,
cel mai vocal denigrator al lui prin publicația Lettres
françaises (la ordinele Moscovei, evident, care susținea cu tupeul bolșevic bine cunoscut, că nu au
existat - holomodor-ul, ”marea epurare” din 1937,
nu au existat lagărele morții din Siberia, opresiunea
politică, crimele colectivizării etc.) pe care l-a dat în
judecată în anul 1949 și a câștigat procesul, numit la
epocă - ”Procesul Secolului”, cu sute de martori –
unii trimiși din URSS (nu se știe câți s-au mai întors).
Nobilul general Pacepa nu a considerat însă necesar să reacționeze. L-am apreciat pentru asta, nu
are sens să bage în seamă pe oricine. În schimb, mi-a
permis să public un articol foarte interesant, şocant
chiar, pe care l-a publicat la populara reţea americană WND. Îl puteţi citi în continuare la acest link,
împreună cu multe comentarii frumoase http://www.wnd.com/2017/12/the-real-russiancollusion/ sau mai jos, fără comentariile adiacente.
TODAY'S MARXISM
The real Russian collusion
Ex-Soviet-bloc spy-chief tell how 'MSM' have
become bona fide disinformation tool
Published: 12/20/2017 at 7:24 PM

image: http://www.wnd.com/files/2012/09/ipacepa_avatar.jpg
Lt. Gen (ret.) Ion Mihai Pacepa is the
highest-ranking Soviet bloc official ever granted
political asylum in the U.S. during the entire Cold
War. His book "Red Horizons" was translated into
27 languages, and his latest book, "DISINFORMATION" – co-authored with Professor Ronald Rychlack and published by WND Books – is currently
being made into a major motion picture.
EDITOR’S NOTE: Lt. Gen. Ion Mihai Pacepa is the highest-ranking Soviet bloc intelligence
official ever to defect to the West, who currently
lives under deep cover in the U.S. as a proud American citizen. In 1988, Gen. Pacepa published “Red
Horizons,” which exposed the crimes and corrupti8

on of his former boss, Romanian President Nicolae
Ceausescu, prompting the dictator to post multimillion-dollar bounties on Pacepa’s head and send
assassination squads to the U.S. to kill him – unsuccessfully. “Red Horizons” was translated into 27
languages and republished in a Mao-style pocket
book that circulated within the Soviet bloc. President Reagan called the book “my Bible for dealing
with dictators.”
In 2013, Pacepa teamed up with professor
Ronald Rychlak to write “Disinformation: Former
Spy Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion, and Promoting
Terrorism,” published by WND Books, which also
generated an award-winning film documentary,
“Disinformation: The Secret Strategy to Destroy the
West.” A major Hollywood film is now being produced based on “Disinformation.”
Over the 66 years I have been connected
with the intelligence business – 27 in the Soviet bloc
and 39 in the U.S. – I have learned that changing
minds by manipulating the media is what Russian
Marxism has always been all about. Now I see a
unique form of Americanized dezinformatsyia –
disinformation – intent on convincing America that
its traditional free-market capitalist system, which
made it the leader of the world, is somehow evil, and
that the only way of the future is the progressivist
redistribution of America’s wealth and its message
of free everything for everybody, accomplished by
“soaking the rich.”
The historic election of a capitalist entrepreneur, Donald Trump, as U.S. president conclusively
proved that the great American middle class wanted
to free itself from the claws of former president Barack Obama’s Marxism – now re-baptized “progressivism” – and likewise from his ruinous flirtation
with the alien god of Kremlinist autocracy. Obama
left us with a wide array of frightening threats, from
a raving, nuclear-armed North Korean tyrant to a
catastrophic Soviet-style national debt of almost $20
trillion.
Unfortunately, our leftist media – ignoring
destineliterare@gmail.com
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America’s decades-long war against the ruinous
Marxist concept that governments, not the people,
own their countries – seem ready to ignite a new
American civil war. A war over an alien system –
Marxist progressivism – that in a different time and
place dispossessed a third of the world’s population
of its properties, killed tens of millions, made itself a
religion and its leader the only god allowed.
Out of 1,331 daily newspapers in our stillcapitalist nation, only two – the Las Vegas ReviewJournal and the Florida Times-Union – unconditionally endorsed the capitalist candidate Donald
Trump during the election campaign, and little seems to have changed since then.
A Pew Research Center analysis of 3,000
news stories published in the first 100 days of
Trump’s presidency found that only 5 percent were
positive, and that 62 percent of them portrayed the
capitalist President Trump as incompetent, his political views as repugnant and his advisers as fools.
As the New York Post noted in an editorial:
“The New York Times ran a front-page opinion piece declaring that with a ‘demagogue’ in the White
House, ‘you have to throw out the textbook’ and
‘move closer’ than ever ‘to being oppositional.’ Jack
Shafer, Politico’s senior media writer, called on reporters ‘to start thinking of covering Trump’s Washington like a war zone. … It’s time to circle behind
enemy lines.’ And the editor of the Columbia Journalism Review, presuming to speak for the entire
press corps, penned an open letter basically telling
Trump, We make the rules, and we’ll call out your
lies, repeatedly.”
Even Pope Francis in his Vatican enclave has
seen what is going on. “Media that … spread fake
news to smear politicians risk becoming like people
who have a morbid fascination with excrement,” he
recently told the Belgian Catholic weekly Tertio.
The Pontiff excused himself for using earthy terms
to get his point across, but he described the media’s
current disinformation as a cardinal sin, and decided
to make the war against disinformation – aka “fake
news” – the theme of his message for World Comdestineliterare@gmail.com

munication Day 2018 next May.
So, let’s tell it like it is – the media are disinforming America. It wasn’t always like that. In January 1990, when U.S. Rep. Frank Wolf, R.-Va.,
succeeded in extricating my daughter and her
husband from Marxist Romania, 44 American radio
and television stations joyfully proclaimed their arrival in Washington. The Washington Post was the
first to interview them, and I still treasure its powerful condemnation of Marxist disinformation and
terror by reporter Judith Weinraub.
Soon after that I had lunch with Katharine
Weymouth, at that time publisher of the Washington
Post, and I was greatly impressed by her firmly anticommunist stance. Later I became acquainted with
William McPherson, editor of the Post’s Book
World (and awarded the Pulitzer Prize for Distinguished Criticism). I was likewise amazed by his powerful condemnation of what he called “Marxist
heresy.” McPherson even went to Romania to denounce the ghastly legacy of Ceausescu’s “independent” Marxism.
In January 2009, however, Barack Obama
became the first undercover Marxist to become president of the United States. For sentimental reasons
– that history will certainly condemn – most of our
news media provided cover for Obama and, in the
process, shifted further leftward than ever.
Today, America’s “mainstream media” seem
to believe that bashing free-market capitalism and
our capitalist president is as American as apple pie.
It is not. Ridiculing the U.S. president is an antiAmerican dezinformtsyia tool smuggled into the
U.S. by the KGB community, and the communist
Romanian foreign intelligence service I headed, the
DIE, was one of the smugglers. (For details, see my
“Propaganda Redux,” published in the Wall Street
Journal a decade ago.)
During my years in the top circles of the Soviet bloc intelligence community, I heard from the
lips of Nikita Khrushchev: “Change the public image of the leader, and you change history.” And that
is exactly what we did back then. During the Cold
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War, the KGB – and its Romanian equivalent – published countless disinformation stories portraying
President Truman as the “butcher of Hiroshima,”
President Eisenhower as a “shark of the warmongering military-industrial complex,” President
Kennedy as an arrogant millionaire who thought he
owned the world, and President Johnson as a Mafioso who had bumped off his predecessor.
During the age of Obama, the KGB-style vilification of American political leaders became a
standard journalistic tactic in the U.S. as well. For
example, in 2012 a 5,000-word piece Washington
Post article portrayed Mitt Romney, the Republican
candidate for the White House, as an anti-Semitic,
anti-gay bully who had psychologically murdered
one John Lauber, an allegedly gay classmate in their
prep school days, by forcefully chopping off a shock
of his bleached hair. According to the Post, Lauber
was a fragile young man and his body collapsed
around a spirit broken, thanks to Mitt Romney.
Wow! How dare that bullying brute Romney even
think about running for the White House?
A few weeks later the Post story proved to be
dezinformtsyia, but by then the damage was done.
Romney lost the 2012 election.
“We Are All Socialists Now,” exulted the
cover of Newsweek on Feb. 6, 2009, a couple weeks
after Obama’s first presidential inauguration. That
was just what Romania’s official newspaper Scînteia
proclaimed when Ceausescu began changing Romania into a Marxist monument to himself. Scînteia
later went bankrupt. And a year and a half after its
“We’re Socialists” issue, Newsweek was sold for
one dollar.
The sudden collapse of the Soviet Union
proved that Marxism can bankrupt even the largest
country on earth. Obama’s Marxism confirmed that
rule; last January, when he left the White House, 95
million Americans were out of the workforce, food
stamp beneficiaries exceeded 48 million, the GDP
had fallen from 3.4 percent to 1.6 percent, and the
national debt reached an unprecedented $202,000
per citizen.
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During my young years, I never dreamed that by
helping Marxism – now euphemized as progressivism – to gain a foothold in Romania I was actually
committing a crime against my own country. But I
grew older and wiser, and 39 years ago I turned my
back on that destructive heresy, which has left in its
wake only countries that ended up looking like trailer camps hit by a hurricane, and disgraced leaders
roasting in Dante’s Inferno. Just look at today’s Venezuela.
Now I am joining the efforts of WND (whose founder and editor was also a Marxist when he
was young, and whose managing editor edited “Disinformation,” the book I co-authored with professor
Ronald Rychlak) to persuade our media to stop colluding with Russia and with undercover Marxism,
and to become American again.
Make no mistake about it: While the “mainstream media” play Nero and fiddle with fake
news and disinformation, America is burning.
Beyond all the many obvious threats facing our nation from terrorism, criminal gangs and so on, the
threat of nuclear terrorism against the U.S. is real
and potentially cataclysmic. According to the U.S.
Congressional Electro Magnetic Pulse Commission,
a single nuclear EMP bomb detonated high above
the U.S. mainland by the deranged tyrant of North
Korea could collapse our country’s electric grid and
the infrastructure necessary to sustain the lives of
300 million Americans. Communications would
cease, electrical power would disappear, transportation would halt. All past calamities of the modern
era would pale in comparison to the catastrophe caused by one high-altitude EMP bomb – which could
be launched with an old SCUD rocket from a fishing
boat off our East or West Coast.
Competition is indeed the engine that has
always driven the American dream forward. Unity in
times of global warfare, however, is what has made
this country of immigrants the undisputed leader of
the world. But national unity is difficult if not impossible when the press, that near-sacred institution
on which we rely for digging up and communicating
vital truth, instead becomes the chief purveyors of
destineliterare@gmail.com
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lies and half-truths – in a word, of disinformation.
Read more at (Citiți mai mult la)
http://www.wnd.com/2017/12/the-real-russiancollusion/#Tl0TsOMJb0BUS1Oy.99
NB. Opiniile Generalului coincid și cu ale
mele. Este incredibil câtă minciună cu scopul dezinformării și manipulării se propagă pe NPR (National Public Radio) – pe care eu îl ascult, (când mă
aflu în Canada) prin Vermont Public Radio (VPR),
împotriva președintelui Donald J.Trump! ”Corul”
denigratorilor nu se lasă! Chiar și la cele mai bune
acțiuni pentru prosperitatea și securitatea Americii,
găsesc ei, redactorii mincinoși și genii în manipulare, nealeși decât de șefii lor (și nu de poporul american), ceva ”negativ” . Președintele este ”tocat
mărunt” cu fel de fel de chichițe și sabotat în ”fel și
chip” numai să nu îndeplinească ce a promis poporului american. Lupta este cruntă, fără precedent în
istoria Americii. ”Democrații” (unii, nu toți) nu au
înteles nici până în prezent că au pierdut alegerile și
fac de râs America susținând că în alegerile prezidențiale din 2016 au intervenit rușii . Nu au înțeles
că ”Fake News Main Stream Mass Media” nu mai
are aceiași putere ca în trecut, existând în paralel
”Social Media”, greu de cenzurat și controlat. Poporul american (în mare parte, nu tot) nu mai poate
fi manipulat așa ușor. Acești ”dușmani ai Americii”, (bine i-a numit președintele Trump!), sunt speriați de moarte de rezultatele pozitive ale politicii
actualului guvern și au intrat în mare panică. Mă
tem să nu recurgă la acțiuni extreme, așa cum s-a
procedat împotriva președintelui J. F. Kennedy .
God Bless America and protect President Trump!
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(Dumnezeu să binecuvânteze America și să protejeze pe Președintele Trump!).
Cetățeanu Alexandru
SĂ TRĂIŢI, Dle. GENERAL!
-Ioan Mihai Pacepa, la 89 de ani
bate vânt nou de libertate
dinspre Ceahlău până la Marea mea
şi ŢARA iar şi-a pus broboadă nouă
şi-i liberă - şi mă mândresc cu ea.
greu bir am mai plătit prin vreme
şi mulţi români s-au dus în veşnicii,
să fie iarăşi Dunărea albastră,
vârfuri de dor să urce spre tării.
când TARA mea gemea în lanţuri
şi timpul clocotea efervescent,
cu misiunea de oştean al gliei
tu - generale - ai răspuns prezent!
şi ai lovit turbata fiară
care ţinea timona - un schilav.
l-ai demascat şi l-a hulit planeta;
domnule general - eşti un Om brav.
am gradul de soldat al ŢĂRII.
l-am meritat pe fronturi româneşti,
în lupta dârză pentru demnitate;
iubite camarade - să trăieşti!
george FILIP
octombrie - 2017, la Montreal
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În prima zi a lui făurar 2018 – întâlnire cu un editor de seamă:
PIERRE FILION de la editura LEMÉAC din Montreal

După-atata frig (fără ceață) şi mai mare frig
ne-ngheaţă... probabil de la „încălzirea globală”!
Aşa sugerează cercetătorii în probleme de mediu,
dar eu nu îi cred, cum nu-i crede nici preşedintele
Donald Trump. Mie îmi este mai frică de frig, nu de
căldură – şi de aproape nimic nu mi-ar fi mie frică în
Canada, exceptând de variaţiile bruște de temperatură care mă cam supără… de la plus la minus, chiar
foarte... minus, în timp foarte scurt. Dimineaţa, multe grade plus, ”miroase” a primăvară în aer, streşinile curg, speranţele renasc… iar seara, minus 20-30
de grade Celsius, de îngheaţă « nasul şi picioarele »
… Ce nedreaptă este împărţirea căldurii pe Planetă… şi nu ai la cine să te plângi!
Am scris această mică introducere pentru a
se înţelege cât m-am sacrificat şi cât frig am îndurat
ca să ies din casă de la căldură, de la plus 24 grade
Celsius la minus 30 (până s-a încălzit în maşină) şi
să conduc vreo 20 de kilometri până la impunătoarea
bibliotecă Armand-Frappier din Salaberry de Valleyfield, orăşelul meu în care « respir » de o vreme
(împărţindu-mă între el şi Montreal, ca să fiu mai
exact). Am spus « orăşel » deoarece nu depăşeşte
40.000 de suflete, care trăiesc « răsfirate » pe o suprafaţă de 125 kilometri pătraţi (plus 107 km. pătraţi
teren extravilan), adică 380 de locuitori pe kilometru
12

pătrat. În comparaţie cu Rm. Vâlcea, de exemplu –
pe o suprafaţă de 89.2 kilometri pătraţi trăiesc
92.000 de vâlceni (!), aprox. 1000 de locuitori pe
kilometru pătrat.
Pentru mine, astăzi a fost ziua dedicată bibliotecilor - am fost şi de dimineaţă la biblioteca Armand Frappier precum şi la altă bibliotecă mai mică, situată la vreo 4 km de casa mea, în aceiaşi clădire cu unul din patinoarele orașului. Mare mi-a fost
bucuria să găsesc în rafturi multe cărţi de Mircea
Eliade. Am împrumutat două, respectiv FRAGMENTS D’UN JOURNAL, traducerea din română de
Luc Radesco, Gallimard -1973, 576 de pagini şi
FRAGMENTS D’UN JOURNAL II (1970-1978),
traducerea de C. Grigoresco, Gallimard 1981, 434 de
pagini. Cum să mai dormi noaptea cu aşa cărţi interesante în casă?!
Dar să revin la…oile noastre! La parterul
bibliotecii, într-un spaţiu elegant de lângă și printre
rafturile cu mii de cărţi, (fără supraveghere - nimeni
nu cred că bagă vreo carte în sân… ) în jur de 100 de
doamne, domnişoare şi domni de toate vârstele, îl
aşteptau pe editorul PIERRE FILION, de la cea mai
importantă “casă” de carte de literatură din Quebec,
respectiv editura LEMÉAC. La ora 19.00 fix, aşa
cum era prevăzut, dl. Filion şi-a început cuvântarea.
Bine că nu am pregetat şi am participat la acest
eveniment interesant, cu – « intrarea liberă, rezervarea obligatorie » … Frumoasă şi educativă seară!
Fără discuţie, domnul Filion este o « enciclopedie »
de cărţi şi autori din Québec (în primul rând), are
umor şi vorbeşte cu o voce calmă, sincer şi convingător. Ne-a prezentat timp de două ore, stând în picioare (pe fotoliul care i s-a rezervat a preferat să
pună câteva cărţi) - istoria editurii, obiectivele, metodele de selectare a manuscriselor care vor fi publicate (nu există să nu citească manuscrisele, ne-a
confesat), logica de publicare, ne-a vorbit despre
tiraje, despre drepturile de autor, despre scriitori de
succes din Québec şi restul Canadei pe care i-a cunoscut şi publicat (sau nu) etc. S-au pus întrebări, la
care domnul Filion a răspuns cu plăcere. A fost o
atmosferă destinsă, prietenoasă. Ştiam multe lucruri
despre scriitorul Michael Tremblay de exemplu (pe
destineliterare@gmail.com
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care l-am şi întâlnit la Salonul de Carte de Montreal
de acum câţiva ani) dar nu ştiam mai nimic de Jean
Barbeau, bun dramaturg, născut la Saint Romuald în
1945 şi care a fondat în 1969 un teatru renumit – Le
Théâtre Quotidien de Québec.
Am auzit la radio un interviu cu scriitoarea
Ying Chen, născută la Shanghai în 1961 şi de romanul ei de succes La mémoire de l’eau (Memoria
apei), dar am aflat cum a cunoscut-o, i-a simţit talentul şi a publicat-o când era necunoscută – la începutul prodigioasei ei cariere ca scriitoare canadiană. Pentru romanul L’Ingratitude a luat nu mai
puţin de 7 premii!
Despre romanul de succes Volkswagen Blues al lui Jacques Poulin s-a vorbit mult în Canada –
dar nu ştiam cât este de timid, retras, modest! Domnul Filion l-a descris admirabil, cunoscându-l de
când i-a publicat prima carte. Şi lui Jacques Poulin i
s-au decernat mai multe premii naţionale şi internaţionale.
Am auzit de Antonine Maillet (născută în
1929 la Bouctouche, în provincia mea iubită - New
Brunswick, nu departe de locul unde am locuit vreo
8 ani) dar nu i-am citit nicio carte – chiar că mi-a
fost ruşine să observ că cei din sală o ştiau bine, aşa
cum o ştia şi Pierre. Cu 5 ani înainte de a ajunge eu
în Canada, adică în anul 1979, Antonine a câştigat,
printre alte multe premii, renumitul premiu Goncourt pentru cartea Péllagie-la-Charrette. Trebuie
neapărat să o citesc. Domnul Filion a mai amintit de
un scriitor canadian care a luat premiul Goncourt,
dar nu i-am înţeles numele – trebuie să spun că
dicţia nu este punctul puternic al editorului nostru şi
nici eu nu înţeleg 100% tonalitățile « limbii quebecoise », cam ”șușotită”, s-ar putea zice. Un comedian de pe aici spunea în glumă (evident!) că a
fost în Franța și a fost surprins să constate că francezii ”vorbesc o limbă ciudată, de parcă ei ar
avea...toți dinții in gură! ”
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Despre Michael Trembaly, poate cel mai renumit şi prolific scriitor quebecois contemporan,
prieten cu distinsul nostru oaspete, s-a amintit poate
cel mai mult (a publicat mai multe cărţi la editura
Leméac), aşa că se cuvine să aduc în fața cititorilor
revistei Destine Literare mai multe date despre el,
„just in case”. S-a născut la Montreal, pe 25 iunie
1942 şi a debutat ca dramaturg cu piesa Le Train
(Trenul) în 1964, urmând piesa de succes Les Belles-sœurs (Cumnatele) în 1968; în 1966 a publicat
cartea Contes pour buveurs attardés (Poveşti pentru
beţivii întârziaţi). Au urmat zeci de piese de teatru
precum Nelligan (poetul care s-a asemănat cumva
cu Eminescu, pe care distinsa noastră colegă Ionela
Manolescu l-a tradus din franceză în română),
Fragments de mensonges inutiles (Fragmente de
minciuni inutile), Bonbons assortis au théâtre
(Bomboane asortate pentru teatru) şi multe altele.
Domnul Filion a luat de pe fotoliu o carte groasă –
un fel de dicţionar al personajelor lui Michel Tremblay şi cu ea în mână, ne-a relatat că s-au găsit
aprox. 3600 de personaje în operele lui, dintre care
aprox. jumătate sunt fictive iar jumătate sunt reale.
Impresionant!
Constatarea mea: cu toată această activitate
literară de admirat, cu zeci de premii naţionale şi
internaţionale, Michel nu a luat Premiul Nobel şi
nici Premiul Goncour. Probabil a fost propus, (condiție primordială - aceste propuneri, în special cea
pentru Premiul Nobel trebuie să rămână strict secrete – ce nu înţeleg mulţi români…) dar fără succes,
cel puţin până în prezent. Când va lua și un scriitor
din Quebec Premiul Nobel? Îmi pare rău că nu a
mai fost timp să întreb - ar fi fost un subiect interesant de discutat. Poate...data viitoare. Abia aştept săl reîntâlnesc pe domnul Pierre Filion, care ne-a asigurat că literatura în format de carte tiparită pe
”sfânta hârtie” (metafora cred că îmi aparține), nu
este deloc în pericol, cu tot progresul altor forme
moderne de prezentare și citire.
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Reconstituire (sau de ce am făcut o... pauză în apariția revistei)
Desigur, o reconstituire ar fi ideală, dar nici timpul nu îmi mai permite şi nici nu am energia necesară, acum, la sfârşit de an. Parcă toate se adună în
ultimele zile ale anului, ca și când bariera dintre ani
ar fi de netrecut, şi nu se poate amâna nimic şi pentru…la anu’! Şi totuşi…ce bine era dacă respectam
simpla regulă “de trei simplă”, așa îmi vine să-i zic,
atribuită lui Scott Hanselman de la Microsoft, respectiv regula 3-2-1! Nu mai aveam nevoie de încercare de “reconstituire” (desigur, sumară şi incompletă, ca orice reconstituire…îmi aduc și acum
aminte de filmul ”Reconstituirea” ), acum, la sfârşit
de an, când timpul “a intrat în sac”! Să amintesc pe
scurt această regulă, din care, cititorii mei (dacă vor
exista) pot trage învăţături utile:

- Menţine tot timpul 3 copii la toate materialele de care îţi pasă; două nu sunt suficiente;

- Menţine materialele importante în două me-

-

tode (de exemplu dropbox şi DVD, sau disc
dur şi memorie externă etc.);
Menţine o copie în exteriorul casei (sau biroului) în care lucrezi – se pot întâmpla incendii, sau cine mai ştie ce!

- Eu aş mai adăuga un sfat – dacă ai două
adrese de email, trimite un email cu materialul important atașat, la cea de-a doua adresă,
sau chiar la propria-ţi adresa (daca ai numai
una) şi îl vei găsi acolo cu siguranță.
Mare păcat şi necaz este dacă ştii toate astea şi
nu le aplici – aşa cum a fost cazul meu. Aveam mai
gata materialele pentru cel care urma să fie cel mai
mare număr (numai eu adunasem aproape 400 de
pagini) al revistei Destine Literare, dar am ţinut
totul într-un singur laptop, pe care l-am luat cu mine
în Tampa/Florida, cu gândul să mai arunc o privire,
înainte de a trimite totul la colegii din Colectivul de
redacţie, pentru a adăuga materialele lor, pentru a
veni cu propuneri creatoare etc. Dar la Detroit (unde
am schimbat avionul) …ghinion! Avionul a aterizat
aşa de “tare” – bine că nu s-a spart (!), încât laptopul
a căzut pe podea de pe fotoliul vecin (toate fotoliile
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de pe rândul meu nu au fost ocupate) şi adio! Nu a
mai pornit de fel. Ce necaz! Desigur, voi încerca să
recuperez discul dur, dar nu mai am timp de toate.
Rog pe distinşii noştri colaboratori care nu vor apărea în acest număr să nu se supere şi să-mi retrimită
materialele pentru numărul viitor.
Câte nu s-au petrecut pe la Montreal - şi bune şi
rele… de la ultimul număr al revistei! Să “reconstitui” cât se va putea, câte ceva:
Ziua României
Ca de obicei, de Ziua României, Consulatul
de la Montreal a organizat o întâlnire cu români de
seamă de pe aici (mai scapă – invitat sau nu şi câte
un român mai de “subsol”, vorba cântecului) cu
oficialităţi canadiene şi cu diplomaţi din țări prietene. Prilej de bucurie, de întoarcere acasă cu sufletul
şi de « potolit » dorul de Țară. Acelaşi lucru se
întâmplă şi la Ottawa (unde se află Ambasada) şi la
Toronto şi oriunde avem ambasade și consulate prin
lumea largă. Până aici, nimic nou; ce este nou la
Montreal – avem un nou Consul General – pe
doamna Ioana-Gabriela Costache căreia îi spunem –
Bine aţi venit, Excelență! Să duceţi mai departe
flacăra românismului, aşa cum a făcut fostul Consul
General – Victor Socaciu și distinsa doamnă Letiția
Ileana Belivaca, apreciată unamim (sau aproape- nu
poți mulțumi pe toți românii). Nu am putut să fiu
prezent, dar am fost reprezentat de un membru al
familiei și așa am aflat că a fost o întâlnire interesantă, un succes deplin – deci... felicitări întregului
colectiv consular!
P.S. Recent (mai exact pe 16 februarie 2018), am
aflat că anumiți reprezentanți mass-media din Montreal au fost invitați la Consulat... nu “Pe-nserat la
Consulat” (cum ne obișnuise fostul Consul General
Victor Socaciu, căruia îi simțim lipsa) ci la ora 11.
Și așa, „cei patru evangheliști au fost trei – Luca și
Matei...!” Neinspirată ora întâlnirii, dar scuzabilă;
noua echipă consulară nu știe încă faptul că la Montreal, marea majoritate a „oamenilor muncii”... muncesc. Deci, „next time...”!
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Anul 2017 – an al marilor pierderi!
Au mai existat ani în care am pierdut prieteni, români de seamă, unii dintre ei prieteni dragi, precum poetul Cezar Ivănescu, savantul Claudiu Matasa, sculptorul Vasile Gorduz, scriitorul Corneliu
Leu, prof. Pompiliu Manea, scriitorul Constantin Clisu, scriitorul Arthur Silvestri, poetul și ziaristul
Ilie Purcaru...dar anul 2017 a fost cel mai trist. Pe 19 ianuarie, ne-a părăsit distinsul prof. dr. Sorin
Sonea, membru fondator al Asociației Scriitorilor Români din Canada, singurul român Membru al
Academiei Canadei; pe 22 august, a plecat spre Eternitate marele actor prieten Septimiu Sever; pe 7
octombrie, am aflat cu tristete ca marele arhitect de talie mondială Dan Hanganu ne-a părăsit pentru
totdeauna – Comunicatul primit de la Ambasada României din Ottawa (de la distinsa consilier cultural Aurelia Zmeu) prezentat în continuare, poate da o idee de valoarea marelui dispărut:
Ottawa, 7 octombrie 2017
Comunicat
Mesaj de condoleanțe - încetarea din viață a arhitectului Dan Hanganu
Ambasada României în Canada a primit cu deosebită tristețe și regret vestea trecerii în neființă a arhitectului
Dan Hanganu, personalitate de anvergură mondială, cu contribuții esențiale la dezvoltarea urbanistică modernă a orașului Montréal.
Spațiile pe care le-a imaginat, de comuniune culturală, educațională sau spirituală, clădite cu curajul dat de o
viziune modernă, dar cu respect pentru țesutul urban în care se integrează, constituie o moștenire arhitecturală care va dăinui prin extraordinarele construcții care-i poartă amprenta.
Deținător a peste 50 de premii și distincții care i-au recunoscut excelența în domeniile arhitecturii, proiectării, cercetării și educației, Dan Hanganu a influențat generații de tineri arhitecți canadieni și români.
În aceste momente dificile, în care deplângem o pierdere care se resimte din Montréal și până în România,
adresăm familiei cele mai sincere condoleanţe.
Informații suplimentare
Născut la Iași, la 27 ianuarie 1939, arhitectul Dan Hanganu a absolvit Universitatea de Arhitectură din
București în 1961. A emigrat în anul 1970 în Canada, unde a cunoscut o carieră de excepție, contribuind
prin creațiile sale inspirate, timp de 40 de ani, la evoluția modernă a orașului Montréal.
Dan Hanganu a avut și o prestigioasă carieră universitară pe parcursul căreia a predat la Université de
Montréal și la Universitatea McGill (Montréal), precum și la insituții de învățământ superior în arhitectură
și design din Europa și America de Sud.
I-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din București (2003) și Université de Laval
(2004).
În România a primit Ordinul Steaua României și Ordinul pentru Merit. Era membru de onoare al Academiei
Române din 2003 și Doctor Honoris Causa al Universității București. Dan Hanganu a primit Ordinul Canadei în grad de Ofițer în 2010 și Ordinul Național al provinciei Quebec în grad de Ofițer, în anul 2005.
În anul 2016, Dan Hanganu a devenit cetățean de onoare al orașului Iași.

ambasadaromaniei.ottawa

www.ottawa.mae.ro

Dar «şocurile» nu s-au oprit aici - pe 20 octombrie am primit din România, de la poetul Dumitru Tâlvescu şi de la Sorin Evu, o altă veste cutremurătoare: marele nostru prieten, poetul Eugen Evu
a plecat spre Eternitate! Mare tristeţe în sufletele noastre...şi în sufletele celor care l-au cunoscut şi
destineliterare@gmail.com
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iubit pe marele poet hunedorean! Bine totuşi că ne-am văzut la Hunedoara în luna mai şi mi-am luat
cumva rămas bun de la dragul meu prieten – parcă am presimţit că va fi ultima noastră întâlnire pe
planeta Pământ! Drum bun spre meleaguri „fără suferinţă şi fără suspin”, prieten drag! Nu te vom
uita! Condoleanţe familiei şi la toţi cei îndureraţi de lipsa ta în lumea scriitorilor!
Acesta este mesajul pe care l-am trimis pe Facebook şi prin email - la prieteni, în acea zi tristă:
Adio, mare Poet, prieten şi frate drag Eugen! Vei rămâne veşnic în sufletele noastre! Voi veni cu siguranţă
să-ţi văd mormântul, să aprind o lumânare (am aprins lumânări una după alta, aici, departe, pe ţărmul fluviului St. Laurent, care te ştie) şi să-ţi spun cât de mult te-am apreciat şi iubit, ca pe un frate mai mare şi bun!
Când am venit să te văd în luna mai la Hunedoara, în ultima ta primăvara pe acest pământ - nu am ştiut, sau
nu am vrut să accept că te-am îmbrăţişat pentru ultima oară! Am tot sperat că se va întâmpla o minune şi te
vei reface total! Nu a fost aşa, Dumnezeu a vrut să te scape de suferinţă...ştie El ce face cu oamenii pe care îi
iubeşte. Privesc aceste poze de acum 5 luni şi parcă nu-mi vine să cred că sunt aievea? Dumitru Tâlvescu,
fratele nostru, mi-a confirmat că sunt. Frumos şi demn tată ai avut, aşa cum ai fost toată viaţa, urmându-i
exemplul! Ai pus cartea noastră "Peştera cu bal(c)on " alături de poza lui, şi...ceasul acela care bătea clipele
în acea zi de 10 Mai! Ai mers cu noi (poetul Dumitru Tâlvescu şi vărul meu, colonelul Remus Costeanu,
care m-a adus la Hunedoara cu maşina, de la Bucureşti) prin minunatul parc cu biserică din faţa "Peşterii" şi
parcă nu ne mai venea să plecăm! Ce grele sunt despărţirile! Condoleanţe soţiei - doamna Maria şi minunatului tău fiu Sorin, care ţi-au fost tot timpul aproape, lăsând slujbele, numai să-ţi fie de ajutor! Nepoţica
Alexia, este mare acum (nepoţelul Mihai are aproape un an!) şi nu va uita pe renumitul ei bunic, poetul Eugen Evu! Condoleanţe fiului Remus Septimiu stabilit în Anglia, fratelui poet şi cantautor Ion Evu, la nurori
şi la toţi prietenii din România şi de pe toate meridianele Planetei! Să nu ai grijă, noi, prietenii tăi adevăraţi,
iţi vom păstra vie memoria, atât cât vom mai zăbovi şi noi pe această lume, iar generaţiile viitoare îţi vor
aprecia Opera la adevărata ei valoare. Drum bun spre Eternitate, poetOm EuGENIU EVU!
Mai sus, am relatat despre cea mai recentă și dureroasă pierdere a prof. dr. Anton SOARE –
oare cine va veni la rând în anul 2018? Să sperăm că nimeni, că prea am pierdut mulți români de mare valoare în ultimul timp!
ANTON SOARE
mai jos, citiți ce au scris - prof. dr. Anca Sîrghie,
poeta Cristina –Marina Murgea, profesoara Dr. Cristina Sava, Dr. Bidhan Datta (din Calcuta, India) și
poetul George Filip . Au trimis mesaje de condoleanțe din depărtări prieteni precum : Doina Uricariu, Letiția Belivaca, Victor Socaciu, Mugurel Stănescu, Jean Yves Conrad, Dan Ghițescu, Dumitru
Tâlvescu, Nicolae Bălașa, Dumitru Puiu Popescu
(care a publicat materiale în Observatorul), colegii
din ACSR și alții.
Dumnezeu să-l odihnească pe dragul nostru coleg - Anton (Antoine) Soare!
Un erou român în Canada
Am pierdut un mare român, un adevărat erou
pentru România, pentru prestigiul românilor în lume. Citiți Comunicatul de presă de la Ambasada
României în Canada, citiți interviul și necrologul de
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Interviu cu Prof. Anton Soare (AS) luat de Cetățeanu Alexandru (AC) în luna ianuarie, 2018.
AC - Domnule profesor doctor Anton Soare, să începem cu viața din R.P.R.
Ce puteți povesti cititorilor revistei Destine Literare?
destineliterare@gmail.com
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AS - Născut în 1946, deci baby-boomer, fac
parte dintr-a treia generație expusă năpastei comunismului sovieto-român. Dar să nu vorbim cu păcat,
această generație nu a avut prea mult de suferit de
urgiile de pe atunci. Bunicii și părinţii noștri, da,
fuseseră care aruncați prin închisori care despuiați
de averea lor. Noi, prea tineri să cunoaștem astfel de
prigoane, am dus-o binișor, protejați cum se putea
mai bine de familie, relativ îndestulați, deși simțeam
bine că trăim vremuri de restrişte și că viața nu este
făcută numai din acadele.
Am profitat mult în această vreme de o formație
școlară în care se combinau într-un mod la urma
urmei fericit exigențele de calitate moștenite de pe
vremuri cu severitățile recente impuse de teroarea
comunistă. Am înțeles foarte repede că în comunism
copii din mediul meu social, cu origine nesănătoasă
cum se spunea, erau vinovați din naștere, nu aveau
niciun drept și cel mai mic avantaj era pentru ei un
privilegiu greu de meritat. Efectul acestei conjuncturi a fost pozitiv: am învățat să nu contez decât pe
meritele mele, evaluate de mine însumi cu asprimea
care bântuia peste tot în jurul meu, m-am pătruns
poate chiar mai mult decât ar fi trebuit de simțul
gravității și al disciplinei. La liceul Caragiale, fost si
redevenit acum Titu Maiorescu, din piața Confederației, la București, profesorii excepţionali pe care iam avut m-au ajutat mult în sensul asta. Mulți dintre
ei aspiraseră pe bună dreptate la o carieră universitară pe când venirea comuniștilor la putere le-a tăiat
aripile în plin zbor. Noi, elevii, profitam fără măcar
să ne dăm seama de mana intelectuală pe care ei o
răspândeau acum prin licee.
Am avut norocul, la Caragiale, să evoluez
într-un microunivers social extrem de reprezentativ
pentru societatea de atunci în totalitatea ei. Eram
veniți, cei vreo 35 de elevi din fiecare clasă, unii din
zonele vecine cu faimoasa Groapă Floreasca, derbedei și viitori borfași de mare gabarit, alții veniți din
cartierele ciocoilor noi, copii de miniștri și de tot
felul de directorași pe linie, și alții în fine, veniți din
cartierele ciocoilor vechi, ale moșierilor însetați de
sângele țărănimii și ale tigrilor capitaliști, printre
care se număra și tatăl meu. I-am frecventat pe unii
și pe alții, cu eclectismul politic și social propriu
copilăriei, și am învățat multe de la fiecare. Lucrul
poate cel mai prețios pe care l-am învățat în anii ăia
a fost un fel de fățărnicie înțeleaptă și demnă, care
mi-a permis să-mi protejez libertatea interioară indiferent de mediul în care mă aflam, și a cărui limbă o
vorbeam cu ușurință, fără să cred o iotă din ce spuneam. De pe la cinci ani aflasem deja că nu se vorbește în lume cum se vorbește acasă, și pe de altă
parte, înclinat cum eram spre de-ale literaturii, „padestineliterare@gmail.com

pagalul” nu îmi lipsea. Pe la paișpe ani devenisem
cel mai bun orator comunist din liceu, călăuzit de
principiul după care vorbăraia publică nu are mare
lucru de a face cu adevărata biografie. Mă obișnuiam din ce în ce mai mult să mă simt, pe oriunde mă
aflam, ca un fel de paria tolerat, un marginal care
răspundea inadaptării lui cu o ipocrizie superioară și
care imita la perfecție adaptarea. Am păstrat de
atunci o distanță interioară fața de toate propagandele și de toate sistemele, care m-a ajutat mult să-mi
păstrez un minim de independență intelectuală.
Acasă, cum mă deprinsesem foarte devreme
cu undele scurte, mă aruncam ore întregi cu capul în
minunatul Telefunken moștenit de la bunicul, și mă
îmbătam cu veștile, comentariile și muzica transmise
de posturile străine. Așa am învățat mai bine decât
de la toți profesorii privați, care nu mi-au lipsit de
altfel, limba germană, și mai ales limba franceză, pe
care avea să se bazeze toată cariera mea universitară
în Occident. Îmi amintesc cu haz că, în 1968, student
fiind la litere în anul cinci, și desemnat să fac de
gardă la Universitate, la sediul partidului comunist,
mi-am folosit expertiza de radiofonist pentru a asculta acolo toată noaptea radio Europa Liberă, care
încetase să mai fie bruiat. La așa partid, așa gardă.
Evenimentele au continuat să-mi favorizeze
formația intelectuală și în timpul studiilor universitare (1964-68) la Facultatea de Litere de la București,
unde domnea pe atunci un climat de relativă libertate. Veneau pe atunci cărți și ziare din străinătate și
limbile profesorilor începuseră să se mai dezlege,
aveam toți impresia că un viitor cultural redevenea
posibil în România.
AC – Cum, când și de ce ați părăsit ”raiul comunist” ?
AS - Cu toate astea (menționate la prima întrebare) ,
simțeam bine că opresiunea culturală continua să
domneasca și că ea se putea înăspri în orice moment,
cum de altfel s-a și întâmplat. Imposibilitatea de a
voiaja în Occident, unde înțelegeam din ce în ce mai
clar că există un univers superior, în plin avânt cultural și științific, și că posibilitățile de realizare personală pe toate planurile, incluzând planul material,
sunt acolo infinit mai mari, îmi devenea din ce în ce
mai insuportabilă. Asta a făcut ca, în septembrie
1968, profitând de situația de atunci în fosta Cehoslovacie, să mă strecor în Austria, de unde am ajuns,
în februarie 1969, la Montreal. După zeci de ani
petrecuți în Canada și multe autoanalize retrospective, am înțeles că plecarea mea definitivă din țară
mai avea un alt motiv, poate cel mai puternic, deși și
cel mai subtil, rămas mie însumi multă vreme nedeslușit: în străinătate mă puteam realiza pe deplin ca
străin, îmi puteam asuma și trăi pe deplin o margina17
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litate a cărei sentiment mă urmarea de când mă știam.
AC – Ce ați făcut după aceea ?
AS - Ajuns la Montreal, am fost admis la Universitatea McGill, după un examen scris de patru ore, în
programul de Masterat în literatură franceză. Tot
acolo am continuat cu doctoratul, pe care l-am obținut în 1977. Plecat din țară la începutul anului cinci
de facultate, cred că sunt acum singurul profesor
universitar pe acest continent care are un doctorat
fără să fi obținut vreodată licența acordată la sfârşitul primului ciclu universitar. Din 1968, nu am mai
revenit în România decât în 1995, când am simțit că
prăpădul comunist începuse să se mai potolească.
Înainte, nu m-aș fi putut aventura prin locurile primei mele tinereți fără să fi renunțat la cetățenia româna, ceea ce costa cam 600 de dolari pe care nu
aveam niciun chef să-i dau monstrului de Ceaușescu.
În plus, nu eram, în ochii guvernului comunist, numai transfug, ci și dezertor: o ștersesem tocmai când
trebuia să îmi încep instrucția militară.
La McGill, într-un Departament unde nu se
vorbea decât franceza internațională, am avut profesori excelenți, cei mai buni dintre ei veniți de la Paris pentru câţiva ani, pentru a-și face uitate trăsnăile
din timpul răzmeriței studențești din 1968. Un alt
noroc, deci, pe planul formației mele profesionale,
dar plătit destul de scump, căci doctoratul odată obținut, cu mențiunea excelent acordată de juriu în
unanimitate, cum nu se prea întâmpla la McGill, mam trezit șomer ca vai de capul meu, fără perspectivă de post stabil, obligat să supraviețuiesc din cursuleț în cursuleț și din supleanță în supleanță. Nu am
găsit un post stabil decât în 1983, la Universitatea
din Alberta, Edmonton, unde am predat în timpul
următorilor zece ani. În 1993, am ajuns la Departamentul de studii franceze al Universității din Montreal, unde mă mai găsiți și astăzi.
Încă din primii ani de doctorat, situația mea
atipică m-a ajutat să dibui o idee originală asupra
teatrului clasic francez, idee care funcționează ca un
adevărat fir al Ariadnei prin repertoriul tragic al secolului XVII și XVIII. Instituțiile care se ocupă în
Franța de acest domeniu erau, prin anii 1970, cum
au rama de altfel până acum, prea limitate de propria
lor tradiție multiseculară, prea înecate în rutină și
prejudecăți, prea sclerozate, într-un cuvânt, pentru a
produce sau tolera puncte de vedere ca cel pe care eu
îl propuneam, ceea ce m-a expus de multe ori la ostilități de tot felul, continui și azi să figurez pe multe
liste negre. Am continuat însă cu îndârjire pe calea
deschisă de mine însumi, realizându-mi astfel încă o
dată, și, cred, în felul cel mai folositor, marginalitatea pe care o îndrăgeam de atâta vreme. De unde și
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deviza pe care mi-am ticluit-o: ”Métèque, de quoi te
mêles-tu?„. Perspectiva în care lucram presupunea o
anchetă susținută prin toate piesele de teatru scrise în
timpul perioadei respective. M-am înhămat la această treabă pe mai multe decenii, și îmi place să cred
că străduința mea pe termen atât de lung nu a fost
inutilă, pot spune că am cunoscut bucuriile rezervate
exploratorilor. Rezultatele preliminare ale cercetărilor mele le-am făcut cunoscute de-a lungul anilor
printr-o sumedenie de articole în revistele de specialitate și de comunicații prin tot felul de congrese,
despre Corneille, Racine, La Fontaine și mulți dintre
colegii lor.
AC – Ce faceți în prezent și care sunt planurile de
viitor ?
AS -Acum profit de anii de pensie pentru a pune la
punct un volum de sinteză, care va cuprinde mai
toate cercetările mele de mai bine de patru zeci de
ani. Sper de asemenea să sfârșesc un volum de poezioare care se va numi „Penițe cu fițe”, în referință
mai ales la poeziile cu palindrom pe care el le va
conține. Primul meu volum, „Pretexte pentru paradis” a fost publicat cu câțiva ani în urma la ediția
Junimea din Iași. Era fructul reîntoarcerii mele tardive la creația în limba română, după mulți, mulți
ani în care nu mai considerasem că țara mea de baștină, căzută sub jugul comunist, va mai exista vreodată cu adevărat.
În încheiere, pentru că tot fi vorba de palindromuri, permiteți-mi să vă prezint un autoportret
într-un singur vers, dar din cele care nu se ticluiesc
ușor:
Emul al razei, visam masiv, iezăr, la lume.
AC – Impresionant ! Vă mulțumesc pentru acest
interviu, drag prieten și vă urez multă sănătate să vă
împliniți misiunea nobilă pe care o aveți pe această
Planetă !
Anton Soare - Necrolog
Anton Soare s-a născut pe data de 2 aprilie 1946, la
Bucureşti, dintr-o familie de „origine nesănătoasă” –
Alexandru şi Graţiela Soare. Bunicul lui drag dinspre mamă, generalul Petre Caramitru, nu i-a alintat
copilăria. A fost scos la pensie (fără pensie !) în anul
1948 şi ţinut prin cruntele puşcării comuniste - Piteşti, Malmaison, Jilava – apoi în lagărele de exterminare Poarta Albă şi Valea Neagră până în anul
1957, ca apoi să i se fixeze domiciliul forţat undeva,
prin Moldova. Acest bunic drag micuţului Anton,
cu toate că a luptat în două războaie, a scris un regulament militar important numit „Regulamentul
Tacticii Infanteriei” (valabil şi în zilele noastre) nu
a primit o pensie cât de mică, decât în anul 1960, în
urma vizitei în R.P.R. a generalului De Gaulle, care
destineliterare@gmail.com
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îl cunoştea.
Dar să urmăm drumurile vieţii aceluia care
avea să devină un bun canadian și profesor universitar renumit:
Aşa cum ne-a relatat într-un interviu recent,
copilul Anton s-a călit în acele conjuncturi nefericite
din România comunistă şi a fost bine pregătit pentru
greutăţile vieţii care îl aşteptau. A reuşit să urmeze
liceul Caragiale (fost şi revenit Titu Maiorescu) iar
în anul 1964 a fost admis la Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de Litere. În anul 1968, în luna
septembrie (bunicul Petre a murit la 14 septembrie),
profitând de evenimentele din fosta R.P. Cehoslovacia, a reuşit să „se strecoare” în Austria, de unde a
ajuns la Montreal în luna februarie, 1969.
În anul 1970, a absolvit cursurile de Literatură franceză – sec. XX la Univ. McGill, iar în anul
1977 a luat doctoratul în Literatura franceză – sec.
XVII, la aceeaşi prodigioasă universitate montrealeză.
Înainte de a fi angajat la Université de
Montréal, doctorul în literatura franceză Antoine
Soare a fost nevoit să „colinde” puţin prin Canada.
La început, în anul 1978, pentru scurt timp, a predat
la Univ. McGill. Apoi, până în 1980, a funcţionat ca
profesor adjunct la Queen’s University din Kingston,
Ontario. În anii universitari 1981-1982 a funcţionat
la Manitoba University, dar şi la universitatea
McGill. Din anul 1983 până în anul 1993 a funcţionat ca profesor adjunct şi apoi agrégé la Alberta
University în Edmonton. În anul 1993 a fost angajat
la Universitea de Montréal ca profesor agrégé până
în anul 2001, când a devenit profesor titular. A ieşit
la pensie în anul 2017, bucuros că va avea în sfârşit
timp de automobilele lui de epocă (pasiune veche),
să scrie poezie (revenind la limba română) şi să publice studiile de cultură franceză, acumulate în
aproape 40 de ani de activitate. Dar, miercuri, 21
februarie, măreţele proiectele ale prof. Soare au fost
întrerupte pe neaşteptate de Moartea nemiloasă.
În prodigioasa lui carieră universitară, profesorul
Soare a ținut cursuri fascinante, de mare diversitate,
fiind caracterizat de studenţi astfel:
- Prof extraordinaire. C'est grâce à lui si je
suis resté en littérature. Merci, Monsieur Soare! votre mission sur terre aura été accomplie!
- M. Soare est le professeur par excellence en
littérature. Il nous apprend à apprécier les oeuvres en
nous transmettant sa propre passion. Nous avons bu
ses paroles tout au long de la session et nous avons
été triste de la terminer. Il nous a envouté. Je vous
souhaite donc de le rencontrer au moins une fois
dans votre vie.
- Monsieur "Soirée", Tit-Toine pour les intidestineliterare@gmail.com

mes, est le meilleur prof. Il connaît sa matière comme pas un et la transmet avec une passion perceptible. Un grand homme. Un cours passionnant.
- M.Soare s'exprime de facon tres eloquente
et passionnee. Cours tres stimulant.
- Vous devriez l'entendre réciter Racine! Génial. Très bon prof, drôle, qui a le sens du devoir et
qui demande souvent l'avis de ses étudiants.
- Best teacher ever!
- He is a teaching GOD!...
Profesorul Anton Soare a condus multe teze
de doctorat, a făcut parte din diferite jurii, a condus
multe proiecte de cercetare şi a publicat enorm în
reviste de specialitate din diferite ţări – ar fi imposibil să le menţionez pe toate în acest necrolog. A fost
preşedinte, vice-preşedinte şi membru în diferite
organizaţii internaţionale precum Mouvement Corneille, Société Jean Racine, Société canadienne
d’études de la Renaissance, British Society for
French Seventeenth-Century Studies şi multe altele.
Ne-a onorat prin prezenţa sa ca membru al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români şi s-a propus să fie numit Preşedinte Onorific Postmortem al
asociaţiei.
Din dragoste pentru bunicul său, generalul
patriot şi poet Petre Caramitru, dar şi pentru a nu se
uita odioasele, inimaginabilele crime comuniste,
profesorul Soare a publicat în anul 2003 la editura
LIBRA din Bucureşti, cartea Oaspeţii celulei mele 86 de pagini cu poezii şi gânduri din sinistrele închisori prin care a fost perindat distinsul General.
În anul 2014, a publicat la editura Junimea
din Iaşi, un minunat volum de versuri intitulat Pretexte pentru Paradis, dedicat lui Vali, distinsa soţie
a domniei-sale. Un nou volum de versuri şi palindromuri (o altă pasiune a Profesorului) numit Peniţe
cu fiţe a fost anunţat recent şi îl aşteptam cu nerăbdare; studiile pe diferite teme în decursul a 40 de ani
de activitate pe ”tărâmul” culturii franceze, în engleză şi franceză, urmau să apară în anii următori, în
mai multe volume, dar…doamna cu coasa a interzis
aparițiile acestora. Să sperăm că totuşi, vor vedea
lumina tiparului, spre binele culturii universale.
Stimată doamnă Grațiela - mamă bună a
prietenului nostru, dragă Vali, soţie minunată şi răbdătoare, dragi membri ai familiei - nu există cuvinte
să ne exprimăm durerea, pentru pierderea acestui
mare fiu, soţ, frate și unchi pentru dumneavoastră şi
prieten pentru noi, cei care am avut bucuria de a-l
întâlni în viaţa aceasta scurtă pe acest Om deosebit,
de care acum ne despărţim cu multă, multă tristeţe.
Îl vom purta cu admiraţie în gândurile noastre, cât
vom mai exista şi noi pe acest Pământ. Condoleanţe
din suflet şi vă rugăm să fiţi tari! Vă suntem alături!
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Dumnezeu să-l aibă în pază pe scumpul nostru Dinu
Soare !
(Necrolog, întocmit de Cetățeanu Alexandru)
NB:
Ne alăturăm mesajului dlui Alex Cetățeanu,
președinte de onoare al Asociației Canadiene a
Scriitorilor Români (ACSR), pentru a exprima sincere condoleanțe familiei îndurerate din partea
Asociației Culturale Române (ACR) : Corina Luca,
președinte, Paul Dăncescu, președinte de onoare,
Ala Mîndîcanu, vicepreședinte, Nicolae Mărgineanu, trezorier și Eva Halus, secretar și, de asemenea,
din partea dlui Leonard Voicu, președinte ACSR.

…Vom avea ocazia să-i aducem un ultim
omagiu miercuri 28 februarie şi joi 1 martie la Cimetière Notre-Dame-des-Neiges adresa: 4525 Côtedes-Neiges Rd, Montreal, QC, H3V 1E7 tel: 514 735
1367. Numărul de localizare al mormântului este IM
4029. Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Buna Vestire, 8080 Ave Christophe-Colomb,
Montreal, QC H2R 2S9, vineri 2 martie de la ora
11:00.
(NR. Am lăsat pentru citire aceste informații
de mai sus (scrise în italics), chiar dacă vor fi numai
în parte utile când va apărea revista, pentru a nu se
uita cum a fost ”atmosfera” la Montreal, în aceste
momente triste).

AMBASADA ROMÂNIEI
ÎN CANADA

Ottawa, 28 februarie 2018
Comunicat
Mesaj de condoleanțe - încetarea din viață a prof. univ. dr. Anton (Antoine) Soare
Ambasada României în Canada a primit cu deosebită tristețe și regret vestea încetării din viață a prof. univ.
dr. Antoine Soare, membru marcant al comunității românești din Montréal. Pasiunea și erudiția pe care le-a
demonstrat în cariera academică, dar de care au beneficiat toți cei care au avut privilegiul să îl întâlnească,
sunt de neînlocuit.
Profesorul Antoine Soare a început să studieze literatura franceză la Universitatea din București. A părăsit
România în anul 1968 și s-a stabilit în Canada. Și-a continuat studiile la Universitatea McGill din Montréal,
unde a obținut un master în anul 1970, cu o disertație despre Pierre Reverdy și un doctorat, în anul 1977, cu
o teză despre tragediile lui Corneille.
A avut o remarcabilă carieră academică, pe parcursul căreia a predat literatura franceză la universități canadiene de prestigiu precum McGill, Queens, Universitatea din Manitoba și Universitatea din Alberta. Din
1993 activează ca profesor agreat, apoi profesor titular, la Université de Montréal, Departamentul de literaturi de limba franceză.
Prof. Antoine Soare a fost și un împătimit al literaturii române și poet. Membru important al Asociației
Canadiene a Scriitorilor Români, a publicat numeroase poezii scrise în limba română, în volum și în revista
ACSR, Destine literare.
A colaborat cu reviste publicate în Germania, Anglia, Canada, Statele Unite și Franța și a susținut frecvent
comunicări științifice, inclusiv conferințe anuale ale societăților consacrate literaturii franceze.
Prof. Antoine Soare era membru al unor societăți literare de prestigiu precum Southeast American Society for
French Seventeenth-Century Studies (SASFSCS), North American Society for Seventeenth-Century French
Literature (NASSCFL), Mouvement Corneille (Centre international Pierre Corneille), Société canadienne
d'études de la Renaissance, Société Jean Racine, British Society for French Seventeenth-Century Studies
(BSFSCS), Société des professeurs de français d'Amérique etc.
Adresăm familiei cele mai sincere condoleanţe.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
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UN ULTIM PIOS OMAGIU
Mult distinsă și îndurerată Familie,
Îndoliată Asistență,
O ultimă scrisoare,
Domnului, Profesor Universitar Doctor,
ANTOINE SOARE,
Nu credeam să învăț a muri vreodată/.../ Ochii mei
nălţam visători la steaua/ Singurătăţii.// Când deodată tu
răsărişi în cale-mi,/ Suferinţă tu, dureros de dulce.../
Pân-în fund băui voluptatea morţii/ Ne'ndurătoare.
(Mihai Eminescu, Odă în metru antic)

Mult stimate Domnule Profesor, nu știm de
ce Divinitatea a ales, acum, să vă conducă spre Lumina Înaltului, dar știm că Dragostea Dumneavoastră va rămâne, mereu, cu noi, în călătoria pe acest
Pământ. Acum, Mult Stimate Domnule Profesor, vă
scriu pentru ultima dată, pe tastura acestui laptop, și,
pentru întâia dată, vă scriu cu lacrimi ... În România,
azi, când am aflat despre „Plecarea” Dumneavoastră,
ninge cu fulgi mari, imaculați, cum imaculat vă era
sufletul ... și fulgii, da, fulgii aceștia mari, în jocul
lor nevinovat, se fac lacrimi, lacrimi dureros de jucăușe, în ochii cu care nu am reușit a ne cunoaște.
Și, s-a lăsat gerul, aici, în România, Domnule Profesor, iar „frigul” cuvintelor ne-a prins sufletul, da,
sufletul cernit de durere că ați „plecat” în zborul
către Înalt, mult prea devreme, mult prea grăbit ...
așa, pe neaşteptate!
De-acum, rămâne, să-i scriu, doar, Dlui Alex
Cetățeanu, cel care cu deosebita-i dăruire sufletească
a știut să facă posibilă colaborarea noastră. Știți,
atunci, când v-am scris, întâia dată, Dumneavoastră,
în frumusețea modestiei Omului dinlăuntru, îmi
spuneați, citez, Mar 20, 2014 at 5:34 PM: „Încep eu
însumi cu o prezentare scurtă: am putut «fugi», cum
se spunea pe atunci din România în 1968, și mi-am
continuat studiile în literatura franceză, cu master și
doctorat la McGill University. Acum sunt profesor
titular la departamentul de literaturi de limba franceză al universităţii din Montreal, și lucrez intens eu
însumi la un studiu despre Corneille. Cu bine și pe
curînd.”
Viața Dumneavoastră, cred, a însemnat o incomensurabila compoziție de-a lui Johann Sebastian
Bach, „FUGA”, unde o „fuga” începe cu o temă
principală, „subiectul", care se va auzi succesiv, mai
apoi, la toate celelalte voci, în „imitație”; când toate
vocile au expus tema, „expoziția" e completă. Îmi
imaginez astfel Viața Dumneavoastră, pentru studenții, al căror mentor a-ți fost, discipolii, da, ei, vă
destineliterare@gmail.com

vor omagia, mereu, la Timpul Prezent. Oare, asta să
însemne și „Plecarea” Dumneavoastră?
Și, timpul a trecut, fără a se trăda...și citez,
Dec 30, 2017 at 7:39 PM: „Draga noastră, Ce minunat cadou de Crăciun. Am primit ieri după masă
cărțile, și numai din cât am răsfoit un exemplar miam dat seama că studiul este scris cu multă sensibilitate și cu mult meşteşug. Mama mea, căreia nu iam spus încă nimic, va avea o foarte mare și foarte
plăcută surpriză. Vom vedea ce putem organiza,
în funcţie mai ales de sănătatea dumneavoastră, în
2018, pe care vi-l doresc liniștit și mănos.”
Rămâne întrebarea retorică „De ce, Doamne, de ce?”
Ne este greu să credem că toate acestea se petrec cu
Noi, dar „toate acestea trebuiau să poarte un nume”,
spunea Marele Eminescu, da, vor purta un nume
special, un nume pentru fiecare în parte, Nume Ales,
în Eternitate.
Se vor întreba scriitorii, se vor întreba poeții,
filozofii, oamenii de cultură, oamenii care v-au iubit,
ființele cele mai dragi și apropiate sufletului Dumneavoastră și vor căuta un răspuns. Într-un târziu, va
trebui să ne împăcăm cu noi înșine și cu Cel dintr-un
Dincolo, ascuns vederii noastre că, și noi, vom „Pleca”, însă, Dumneavoastră, într-un déjá-vu, ați plecat,
știind că Acolo, într-o altă Lume, Bunicul Dumneavoastră, Generalul Petre CARAMITRU, generalul
de armată care a scris Regulamentul Tacticii Infanteriei, valabil până în ziua de astăzi, vă așteaptă ca un
Bunic Minunat.
Nu am avut bucuria să organizăm, împreună,
lansarea cărții despre frumosul har poetic al Bunicului Dumneavoastră, Petre Caramitru, „INTROSPECȚIE SENZORIALĂ”, Editura „Vatra Veche”,
Târgu-Mureș, dar cred că Acolo, unde ochii noștri
nu pot vedea, ne veți urmări îndeaproape, de Anul
centenar al Marii Uniri, când, în mod cert, cartea va
fi în mâinile multor, multor români de pretutindeni,
iubitori de esența frumosului, în viața unui General,
bunic de Profesor Universitar Doctor în Literatura
franceză, Antoine SOARE – o „Introspecție către
Înalt”.
Domnule, Profesor Universitar Doctor, ANTOINE SOARE, fie-vă Drumul spre Înalt, lin, în
Lumina din care, însuși, numele Dumneavoastră
coboară: „Soare”, pentru că ați dăruit atâta lumină
de carte, ați ieșit de după „nori”, să străluciți pentru
noi și, precum Antoine (Anton), „demn de laudă”,
ați demonstrat că așa este întreaga Dumneavoastră
carieră universitară, și nu numai.
Azi, vă scriu, RĂMAS BUN, DOMNULE
PROFESOR, drag prieten sufletului nostru, în Nă21
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dejdea că ne vom cunoaște în Împărăția Celui Dătător de DESTINE.
CU ADÂNC REGRET ȘI ETERNĂ PIOȘENIE,
PROFESOR DOCTOR, CRISTINA SAVA
- 25 FEBRUARIE 2018, ROMÂNIA
Prof. Dr. Anca Sîrghie
Sunt tare tulburată de plecarea necrezut de
repede la Ceruri a lui Anton Soare, acel profesor
minunat, spirit viu, om de duh, gata să electrizeze
discuția cu convivii lui oriunde și oricând. Deși modest, el atrăgea atenția asupra lui prin ce și cum spunea.
L-am întâlnit de mai multe ori la Montreal,
încântată recent, între altele, și de recenzia pe care a
scris-o la cartea mea Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai, pe care am lansat-o în 16 martie
2017. M-a impresionat la recenzia lui Anton Soare
cât de bine a pătruns esența personalității și a poeziei
lui Radu Stanca. Lucru rar! Era demonstrată în acel
text o putere de înțelegere pe care nu a dovedit-o,
spre exemplu, universitarul de la New York, la Cenaclul "Mihai Eminescu" unde lansasem cartea în
ianuarie 2017 și eu, ca autor, făceam comparație
între cele două momente literare, care îl clasa pe
Anton Soare pe un cu totul alt nivel de înțelegere a
textului cărții mele de atunci decât cunoscutul și
foarte apreciatul universitar de la Ithaca. Sincer, lam admirat pe Dinu Soare și pentru modul prezentării acelei recenzii. Avea o vervă a zicerii rar întâlnită. A fost, datorită lui, o lansare strălucită. Eu regret
că tu ai lipsit de la acel eveniment cald dintr-o zi cu
nămeți obraznici care blocaseră orașul. Erai plecat în
Florida, cum îmi amintesc acum.
Îl revăd cu ochii amintirii pe Dinu Soare și la
Ambasada din Ottawa, când ați sărbătorit cei 15 ani
de activitate a Asociației Canadiene a Scriitorilor
Români. Și acolo profesorul a vorbit frumos, a fost
spiritual cu jovialitate, așa cum îl știam cu toții. Nu
uit "poanta" lui, devenită un fel de emblemă personală, aceea cu faptul că el,un străin, i-a învățat pe
canadieni franceza lui Voltaire.
Tristețea mea se datorează și unui adevăr general, anume că într-o familie nu moare acela care
este declarat cel mai bolnav, ci cel care se crede sănătos și este preocupat de sănătatea celorlalți, în
fapt, neglijându-se pe el însuși. Acest adevăr, mereu
verificat de mine, face ca durerea celor rămași după
o asemenea pierdere să fie mai disperantă. Trebuie
să fii tare puternic, ca să înfrunți o situație ca aceas22

ta, cum este cea a soției foarte bolnave a lui Dinu și
a mamei nonagenare.
Îmi amintesc că la ultima noastră discuție,
Dinu Soare își propunea să călătorească în vara lui
2017 prin orașele României și ne înțeleseserăm că
nu va ocoli Sibiul, unde eu îl invitam pe el cu soția
să petrecem câteva zile la cabana noastră de pe Valea Lotrioarei, unde este aer curat de pădure, liniște
dumnezeiască și zonă frumoasă de Tirol românesc.
Noi ne-am despărțit exact acum un an la Montreal
cu speranța că ne vom revedea la Sibiu vara. Ar fi
fost prea frumos, desigur, după cum știi și tu, care ai
fost acolo. Dar Dinu Soare nu mi-a dat veste de vreo
descindere în regiunea noastră mirifică în vara trecută, așa că eu nu știu nimic despre modul cum și-a
petrecut vacanța anului 2017. Ideea lui de a ne reîntâlni la Sibiu a rămas pentru mine un vis neîmplinit.
Probabil și pentru el. Așa îl voi ține minte, dorind cu
tărie să vină pentru vacanță în România.
Poem of Dr. Bidhan Datta
India- Kolkata
Dear Alex I am sending this poem for the honour of
great man
prof. Dr. Anton Soare
I know the self torture of death -tune
Death is honour but only Shadow
You are star of the sky but phantom,
But were never pleasent happy
Fear not... to day what else to fear
In struggles we are witness mere.
The meaning of life is diffuse
The stupid draft, the dismay,
incessantly calamity, but as excrement
The death is love for the great man
The born is really rink field of touch
But my professor came through scuttle.
Now he is in Father’s lap in heaven
Your creation is always green and
Ever green yet Man is mortal
Yours best regards
Dr. Bidhan Datta
Death is only sunidial and shadowy
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A plecat Soarele ?
(Profesorului, poetului, sufletului,
Anton Antonie Soare)
de Cristina-Marina Murgea
A plecat Soarele să ṭeasă nişte raze
Şi se întoarce mâine, de cu zori,
Să mângâie şi încălzească pe obraze
Oameni copaci şi mulṭii oameni, flori..
Aş vrea să ştiu unde se-aşază-n astă vreme,
Şi-l urmăresc cu gândul, pas cu pas..
N-am îndoieli şi nici de ce mă teme,
Sunt numai tristă că singură-am rămas
câteva ceasuri, până reînvie
Lumina caldă, ‘’zâmbetul memento’’
Vorbind! Oh, mare grozăvie!
Cu vocea aspră sau în ritmuri ‘’lento’’!
Mă întreṭin eu noaptea cu Corneille,
Cel tragic; de nu vreau să plâng,
m-amuză La Fontaine, cu bun temei,
cu fabulele care-n minte mi se strâng..
şi mă trezesc silabisind de zor,
acult la sunete, cotrobăiesc printre cuvinte..
Fonetică şi rugăciuni voi face până mor,
Că prea m-am învăṭat cu Cele Sfinte!
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george FILIP
CA UN POEM…
-la plecarea în cer
a prietenului-poet Anton SOAREcu-o rază de Soare
se duce spre zare
departe
ne lasă-n privire
în semn de-amintire
o carte
…un mugur de ceaţă
prin scurta lui viaţă
nătângă
nevasta şi mama
în doliu - năframa
să-l plângă
cu ramuri de cetini
studenţii…prieteni
îl iartă
profesor - poetul
în versuri…profetul
ne ceartă :
eu zbor către soare
plecarea mă doare
iubire zic vouă
iubiţi-vă - încă
prin viaţa adâncă
poeme-s de rouă…
rămâneţi cu bine
mă duc spre destine
de leruri
las vouă iubirea
şi-mi duc mântuirea
la ceruri
e iar primăvară
iubire-i prin Ţară
cu brio
poeţi : sus paharul!
ţineţi-vă harul!
ADIO
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Întâlnire la Montreal:
Comunicat de presă:
(http://ajrp.org/comunicate-de-presa/)

Jurnaliștii români din diasporă reuniți pentru primă dată sub egida AJRP
Luna aceasta timp de două zile, pe 16 și 17
septembrie, Montreal a fost gazda primei întâlniri a
jurnaliștilor români din diasporă organizată sub egida AJRP - Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Evenimentul a reunit atât reprezentanți ai
mass-media românești de pe tot continentul nordamerican cât și jurnaliști din Europa, oficialități și
diplomați români, membrii ai Parlamentului României cât și alți reprezentanți ai diasporei.
Sugestiv intitulat „Cultivând jurnalismul românesc în lume,” reuniunea a găzduit aproape 50 de
participanți care au putut lua parte la o serie de prezentări și discuții despre problemele cu care se confruntă mass-media de limbă română din diasporă,
despre sprijinul oferit de către statul român prin nou
înființatul Minister al românilor de pretutindeni,
despre rolul jurnaliștilor de a informa corect și profesionist dar și despre rolul lor ca formatorii de opinie în rândul comunităților în care trăiesc, și nu în
ultimul rând despre aportul pe care presa din diasporă o poate aduce păstrării și cultivării limbii, culturii
și de ce nu, a identității românești. Evenimentul a
fost unul transparent și deschis fiind transmis live
atât prin Livestream cât și pe Facebook și, ținând
pasul cu noile tehnologii, a permis participarea și
intervenția prin Skype a altor jurnaliști români și
membrii ai diasporei. Întâlnirea nu s-a vrut și nu a
fost una politică așa cum a menționat de la bun început dl. Cristian Bucur, organizatorul evenimentului
de la Montreal.
Ziarul Miorita USA a fost reprezentat la
acest eveniment important de către dl. Bogdan Banu,
corespondent al ziarului de la Washington, DC și
membru activ al comunității române din capitala
americană.
Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP) gazda acestui eveniment, este o organizație non-profit și non-guvernamentală, fondată în
2011 când jurnaliști români din 13 țări de pe patru
continente, în urma unei videoconferințe cu colegii
din diasporă, și-au dat seamă că în ciuda distanțelor
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mari care îi separă și a specificului țărilor în care
trăiesc, se confruntă totuși cu probleme similare.
Asociația își are sediul în Montreal, Canada și este
în prezent condusă de către dl. Cristian Bucur care a
fost de altfel și organizatorul acestui prim eveniment.

Foto: (arhiva eClar)

Întâlnirea de la Montreal a fost posibilă în
urma unei finanțări nerambursabile primite de către
AJRP de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, finanțare ce face parte din eforturile autorităților române de a sprijini activitățile organizațiilor
românești din diasporă. Trebuie menționat aici însă,
că deși AJRP a primit această finanțare, prima de
aceste fel, asociația se declară în continuare ca fiind
una apolitică, neafiliată și fără legături cu vreo entitate aflată în sfera politică sau guvernamentală din
România.
Evenimentul s-a bucurat, așa cum am menționat anterior, de prezența unor înalte oficialități române între care doamna Sandra Pralong, Consilier
de stat pentru relația cu românii din afara granițelor
din cadrul Administrației Prezidențiale, dl. Ovidiu
Iane Secretar de stat la Ministerul pentru românii de
pretutindeni, dl. Adrian Ligor, Însărcinatul cu afaceri din cadrul Ambasadei României la Ottawa și
diplomatul de cel mai înalt rang din Canada, d-na.
Oana Gabriela Costache, nou numitul Consul General al României la Montreal, dl. Doru Coliu, Deputat
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pentru diaspora în Parlamentul României, și dl. Eugen Tomac deputat în Parlamentul României, jurnalist dar și fost Secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, precursorul actualului
minister.
Prezența oficialilor români a fost una binevenită și o oportunitate, din păcate însă irosită de
mulți dintre cei enumerați mai sus, de a afla în mod
direct despre problemele cu care se confruntă massmedia de limbă română și de participa la discuțiile și
prezentările făcute de-a lungul celor două zile. Spun
aici că a fost o oportunitate irosită pentru că oficialii
români au fost prezenți numai în prima zi a reuniunii
(și chiar și așa unii mai puțin decât alții), nici unul
ne mai onorând invitația organizatorilor în cea de
doua zi de dezbateri.
Dintre oficiali prezenți s-au făcut remarcați
în special d-na consilier Pralong și dl. secretar de
stat Iane, ambii având luări de cuvânt în cadrul reuniunii. D-na Pralong, care pe lângă poziția pe care o
are astăzi, se bucură și de o relație specială cu media
„diasporeană” ca fost jurnalist în SUA și membru al
diasporei pentru mulți ani, a ținut un discurs axat pe
„nevoia de unitate.” Domnia sa a vorbit celor prezenți despre faptul că acum, statul român are „dintro dată” o altă viziune față de diasporă și față de potențialul pe care aceasta îl reprezintă pentru România. Această nouă viziune este o reflecție a faptului
că diaspora nu mai este văzută ca jumătatea goală a
paharului, și anume emigrația masivă din țară, ci ca
partea plină, prin faptul că se creează în rândul diasporei o expertiză extraordinară și o abilitate de funcționa într-un sistem meritocratic. Acest lucru este
însă adevărat cu un mic caveat, și anume atâta timp
cât această diasporă educată, activă și adesea dispusă
să se implice în dezvoltarea României, este „băgată
în seamă.”
Discursul de bun simț și elevat al doamnei
Pralong a punctat așadar noua viziune care există în
cadrul administrației prezidențiale în relația cu diaspora, dar din păcate, cum a remarcat și domnia sa,
„nu președinția face schimbarea, ci executivul.”
Executivul, prin nou înființatul minister a făcut de
altfel un prim pas pozitiv în consolidarea relației cu
diaspora, dar trebuie în continuare „să devina un
servant mai bun al diasporei; statul are rolul ca distanța față de țară să nu mai reprezinte un obstacol,
destineliterare@gmail.com

un motiv de frustrare și blocaj.”
D-na consilier și-a încheiat alocuțiunea vorbind despre rolul jurnaliștilor din diasporă ca un
model, un model al unei prese civilizate, candide și
oneste și una care trebuie să construiască o relație
pozitivă atât cu presa din România cât și cu cea din
țările unde trăiesc. Domnia sa a mai spus la final că
„Narațiunea creează națiunea. Cum arată România
de astăzi este rezultatul narațiuni presei și al discursului public de ieri. Cum va arată națiunea română in
următorii ani și cu siguranța în următorul secol depinde de poveste de care o spunem despre noi înșine
in fiecare zi. Dacă vrem să schimbăm ceva in această tara trebuie să avem conștiință de puterea noastră
de a construi sau de a distruge. Vă invit să construim
împreună acea Românie pe care o merităm.”
Cel de-al doilea oficial care a luat cuvântul a
fost dl. Ovidiu Iane, Secretar de stat la Ministerul
pentru românii de pretutindeni care a vorbit despre
instrumentele și mecanismele de finanțare oferite de
nou înființatul minister, despre prioritățile executivului român în relația cu românii din afara granițelor
și despre revizuirea cadrului legal care definește
relația statului român cu diaspora.
Alocuțiunea d-lui. Iane s-a axat inițial pe ceea ce este nou în procesul prin care Ministerul pe
care îl reprezintă domnia sa finanțează proiectele
pentru diasporă, pe modul în care sunt evaluate proiectele depuse de către organizații comunitare și pe
etapele de evaluare. Domnia sa a mai vorbit și despre atenția crescută a ministerului pentru proiectele
concentrate pe păstrarea și promovarea limbii române și pentru presă – mai ales ca un vehicul al limbii
române. Dl. Iane a punctat aici faptul că se va acorda
o atenție crescută ca mass-media care va beneficia
de astfel de finanțări să aibă un conținut calitativ și
original, notând că sunt multe exemple, mai ales la
publicațiile on-line unde conținutul este preluat direct din alte surse sau, unde paginile nu mai au conținut nou de luni bune de zile. Se are așadar în vedere finanțarea publicațiilor care vor avea cel puțin
70% conținut original dar se va ține în același timp
cont și de editare, tiraj, distribuție, audiență, etc.
Legat de schimbarea cadrului legislativ
domnia sa a vorbit despre necesitatea schimbării
legii 299 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni pentru a elimina unele carențe din legisla25
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ție dar și a legii 321 privind regimul finanțărilor nerambursabile, prin care s-ar oferi pentru prima dată
posibilitatea finanțării multi-anuale a proiectelor
românilor din afara granițelor țării.
Dl. Iane a mai vorbit și despre lipsa de profesionalism și de echidistanță a presei din diasporă și
de nevoia de a introduce unele criterii care să definească un jurnalism de calitate. Aceste ultimi remarci au generat însă numeroase întrebări din partea
celor prezenți care au văzut prin aceasta o modalitatea de a controla sau îngrădi liberarea de exprimare a
presei și care au punctat faptul că definirea unor
astfel de criterii, chiar și bine intenționată, s-ar face
și ar fi gestionată de jurnaliști care cel mai probabil
vor veni din presa din România, o presă unde jurnalismul independent și de calitate este o rara avis.
Prezentarea oarecum seacă a d-lui Iane s-a
încheiat cu o sesiune contondentă de întrebări și răspunsuri. Pe lângă discuțiile legate de standardele
jurnalistice pe care ministerul le-ar aplica proiectelor
depuse de mass-media din diasporă, au mai fost și
întrebări legate de finanțarea neadecvată a diasporei,
de lipsa de transparență în procesul de evaluare, precum și de nevoia de a veni în sprijinul comunităților
cu instrumente care să înlesnească și nu să îngreuneze procesul de finanțare. O discuție aprinsă a avut
loc și pe tema Congresului românilor de pretutindeni, organizat in iunie 2016 sub egida Parlamentului României, dl. Iane făcând parte la acea vreme din
Secretariatul tehnic responsabil pentru organizarea
Congresului din postura de Vicepreședinte. Reprezentantul ziarului Miorița a profitat de prezența d-lui
Iane pentru a afla mai multe informații despre modul
în care au fost cheltuiți cei peste 300,000 euro alocați pentru organizarea acestui congres la care au
participat puțin peste 40 de reprezentanți din diasporă, dar și de modul în care au fost validați acești reprezentanți de către Secretariatul tehnic în condițiile
în care o bună parte dintre aceștia nu au îndeplinit
cerințele de participare și selecție incluse în metodologia congresului (adesea schimbată pe furiș). Dl.
Iane care a lecturat audiența despre nevoia de transparență și profesionalism în media nu a dat însă
dovadă de aceleași calități în răspunsurile evazive și
neclare și din păcate ratând încă o ocazie de a lămuri
circumstanțele în care a fost organizat acest congres
dar și rezultatele lui, în condițiile în care consiliul
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rezultat în urma lui practic nu a avut nici un obiect
de activitate într-un an și jumătate. În final dl. Iane a
spus celor prezenți că „Gata, nu mai răspund la întrebări!”
Ar mai trebui punctată aici dinamica pe care
au etalat-o oficiali români prezenți la eveniment. Pe
lângă faptul, așa cum menționam anterior, că nici un
oficial nu a mai fost prezent la a doua zi de dezbateri, dl. Iane nici măcar nu a făcut prezența la discursul de deschidere al doamnei Pralong, discurs care în
mare parte viza executivul pe care domnia sa îl reprezenta prin postura de Secretar de stat în Ministerul pentru românii de pretutindeni. În fapt domnia sa
a lipsit de la aproape toate prezentările făcute la
această conferință, lucru cu atât mai surprinzător cu
cât evenimentul a fost posibil în mare parte grație
finanțării ministerului pe care îl reprezenta. Tot aici
aș remarca faptul că atunci când dl. Iane și-a ținut
prelegerea, d-na. Pralong era așezată undeva mai la
distanță, între cei doi oficiali existând un simbolic
scaun gol, scaun care probabil a ilustrat cel mai bine
modul inconsecvent și dezbinat în care autoritățile
române gestionează relația cu diaspora.
Mai importante poate decât discursurile oficiale au fost prezentările și participarea numeroșilor
jurnaliști români veniți atât din Statele Unite ale
Americii și din Canada cât și din Europa pentru a-și
împărtăși experiențele specifice fiecărei țări și comunități, preocupările și nevoile lor, dar și să discute
și să găsească soluții, parteneri și noi idei de dezvoltare și conlucrare.
Dl. Cristi Bucur, președintele AJRP și organizatorul acestui eveniment, a vorbit despre rolul și
motivația jurnalistului din diasporă punctând niște
adevăruri universal cunoscute celor din breaslă dar
poate mai puțin cunoscute consumatorilor de știri și
anume că presa din diasporă este cel mai adesea
pentru jurnaliștii implicați un proiect de suflet care
cere investiții de timp, bani, idei, și „neuroni” (adeseori numai din partea acelorași jurnaliști) dar care
rezultă, din păcate, într-o apreciere limitată, conflicte, decepții etc. Aceeași jurnaliști din diasporă sunt
percepuți de colegii din România ca fiind amatori,
neinformați și chiar naivi, fără a înțelege însă constrângerile jurnalistului din diasporă și contextul
dificil și fragmentat în care operează iar de către
statul român ei sunt văzuți ca un mijloc de a disemidestineliterare@gmail.com
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na informații, mai ales cele cu scop electoral, dezbinați, ușor de manipulat și chiar dependenți de anumite finanțări din țară.
Dl. Bucur a vorbit și despre situația actuală a
presei românești din diasporă, mai ales cea nordamericană, o presă unde multe publicații fie au dispărut sau sunt pe cale de dispariție, unde interesul
față de ceea ce se întâmplă în țara mamă scade odată
cu adaptarea și integrarea în societatea americană
sau canadiană, o audiență căreia în timp îi scade
interesul vizavi de limba și cultura română, toți
acești factori nu fac decât să accelereze procesul de
pierdere al identității românești, mai ales în rândul
noilor generații. Vorbitorul și-a încheiat prezentarea
propunând niște soluții, soluții care vizează atât
adaptarea la mediul online / virtual cât și o mai bună
colaborare cu presa din România și între jurnaliști
din diasporă care adesea se confruntă cu probleme
similare dar care și pot găsi împreună soluții de succes.
Prezentări au mai făcut și dl. Sorin Roiban,
specialist marketing digital și leader comunitar din
Florida care a vorbit despre tranziția la jurnalismul
digital; dl. Mircea Vișan, reprezentantul singurului
post de radio romanesc din SUA – Radio RO USA
care a discutat despre radioul comunitar ca o necesitate a comunităților din diasporă și o modalitate de a
atrage o nouă generație către presa de limbă română;
d-na Ala Mândâcanu, Președinta Comunității moldovenilor din Quebec care a împărtășit din experiențele domniei sale ca lider comunitar, din lecțiile învățate din interacția cu alte organizații comunitare și
care a vorbit despre nevoia de a moderniza și profesionaliza diaspora; dl. Daniel Țecu, Președintele
FADERE – Federația Asociaților de Români din
Europa care a prezentat problemele românilor din
diasporă, cine le reprezintă aceste probleme și interacția cu statul român; precum și dl. Marc Marinescu
Constantin, designer si Director artistic al Concursului Internațional de Arte Vizuale “Juste pour rire”
care a făcut o prezentare originală și ilustrativă despre ceea ce înseamnă designul vizual din presa tipărită și on line.
O mențiune aparte trebuie făcută despre prezentarea domnului Alexandru Ion Giboi, Directorul
general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES
care a vorbit despre istoria cele mai vechi instituții
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de presă din România, de procesul de modernizare și
adaptare la noile realități media, precum și despre
arhiva foto unică și extraordinară, o adevărată comoară vizuală a istoriei românești din ultimi 90 de
ani. Mai importantă însă pentru mass-media comunitară a fost deschiderea de care a dat dovadă dl. Giboi
în relația agenției pe care o conduce și presa din diasporă.
„Am acceptat cu plăcere invitația AJRP de a
participa la conferința jurnaliștilor români din diaspora având în vedere, mai ales, rolul de informare
publică pe care trebuie să îl îndeplinească AGERPRES. Pentru că știrile AGERPRES să poată ajunge
la cât mai mulți români din diaspora, este foarte importantă colaborarea cu presa română din țările cu
comunități vaste de români. Pentru a aduce și o dimensiune practică acestei colaborări, AGERPRES
va furniza flux de știri gratuit întregii prese române
din diaspora. Sper că așa vom contribui atât la creșterea calității jurnalismului românesc de peste hotare, cât și la o mai bună informare a românilor care au
ales să trăiască altundeva decât în Romania”, a declarat dl. Giboi.
Dl. Giboi s-a mai făcut remarcat și prin profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul celor
două zile ale evenimentului, domnia sa fiind singurul care dintr-o postură oarecum oficială a fost prezent la toate sesiunile conferinței participând activ la
discuții și mai ales, așa cum a subliniat și în declarația domniei sale, oferind soluții concrete jurnaliștilor
și presei din diasporă.
După cum se vede din relatarea de față,
această primă conferință a jurnaliștilor români din
diasporă a fost un succes, atât prin prisma organizatorică, cât mai ales prin oportunitatea care a creat-o
celor care au fost prezenți să învețe unii de la alții, să
își împartășească problemele și nevoile dar și să găsească noi soluții. Sperăm că acest eveniment să fie
numai primul dintr-o suită cât mai lungă și sperăm
ca pe viitor să se bucure de o prezență și mai mare.
„Consider că a fost un eveniment reușit și cu
siguranță vom repeta această întâlnire și anul care
vine probabil într-un alt oraș din lume unde există
comunități importante de români”, a declarat Cristian Bucur Președintele Asociației jurnaliștilor români
de pretutindeni.
Bogdan Banu
Washington, DC - 24 septembrie 2017
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NR. Desigur, au trecut câteva luni bune de
la acest eveniment, despre care a scris atât de bine
colegul nostru, domnul Bogdan Banu, însă este oricând de actualitate – motiv pentru care publicăm
relatarea în acest număr « întârziat » al revistei Destine Literare.
Eu, Alexandru Cetăţeanu, am fost prezent în
fiecare zi la discuţii şi prezentări şi pot să confirm că
a fost un eveniment peste aşteptări de reuşit. Mai
sunt încă multe de făcut, pentru a întări reputaţia
AJRP pe toate continentele (voi veni cu propuneri).
Între timp s-a decis ca următoarea întâlnire anuală
să se ţină la Viena în luna mai - vedeți anunțul dat
recent de colega noastră Lucreția Berzintu:
Dragi colegi,
Vă informez că în perioada 25 - 27 mai 2018 va
avea loc evenimentul "Viena - Centenar - Marea
Unire", organizat de Cercul Cultural Româno - Austriac „UNIREA” și RadioTV „Unirea” în colaborare
cu Asociația Șvabilor Bănățeni din Viena (președinte: Mag. Dr. Hans Dama) și Asociaţia „Renaşterea
şişeşteană” din Maramureș (președinte: col. Gavril
Babiciu);
Coorganizatori: Agenția de Presă Națională
„AGERPRES” din România (director: Alexandru
Giboi), Agenția de Presă „Așii Români” din Nurnberg, Germania (președinte: Ionela van Ress-Zota),
Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni
(AJRP) din Canada (președinte: Cristian Bucur);
Parteneri: Asociația „Hora” din Viena (președinte:
Sifora Sava), Asociația Austro Română din Viena /
Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft – Austrom (secretar general: Mag. Lukas Marcel Vosicky), Asociația „Românca” din Londra (președinte:
Ionela Flood), TV „Porțile Nordului” MM (dr. Mihai Ganea și prof. Virginia Paraschiv), Centrul Cultural ”George Coșbuc” Bistrița (director: prof. dr.
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Dorel Cosma), Centrul Cultural Sighetu Marmației
(director: prof. dr. Dorel Todea), Uniunea Artiștilor
Plastici, filiala Vâlcea, președinte George Puiu Răducan, Ansamblul „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, Suceava (coordonatori: prof. Ilaria și Traian
Pușcă), Ansamblul „Muguri și mlădițe de tezaur” al
Casei de Cultură „Ioan Ciordaș” din Beiuș, jud. Bihor, Primăria Șinca Nouă jud. Brașov (primar: Dumitru Flucuș), Primăria Ansamblu Folcloric „Datina” din Tălmaciu, jud. Sibiu (primar: Nicolae Petru
Basaraba), Primăria Sisești, jud. Maramureș (primar:
Ioan Mircea Tentiș).

În program vor fi incluse o serie de activități culturale, conferințe cu teme istorice, dialoguri jurnalistice
cu: AJRP Canada, Concordia Austria, Agerpres
România, ”Așii Români” Germania și alți jurnaliști
din țară și străinătate.
Locații pentru desfășurarea evenimentului:
25 mai 2018 (vineri): Sala Festivă a Primăriei Vechi
(Altes Rathaus, din Strada Wipplinger 6-8, sector 1);
26 mai 2018 (sâmbătă): Insula Lichtenworth-Wiener
Neustadt, Insel in der Nadelburg, Fabriksgasse
5/Teichweg, 2493 Lichtenworth);
27 mai 2018 (duminică): Gemeindesaal Kirchenplatz 2493 Lichtenworth - Wiener Neustadt.
Față de cele scrise mai sus, vă rog să ne transmiteţi
dacă doriţi să participaţi la eveniment.
Gânduri bune!
Cu prietenie,
Lucreţia Berzintu,
Consilier AJRP
NR. Impresionant program! Să ne vedem cu bine la
Viena! A.C.

destineliterare@gmail.com
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O MICRO-PREFAŢĂ
Prin noţiunea „ETERNA” poetul george FILIP ne dezvăluie o nouă dimensiune Divină ETERNITATEA.
Ca arhitecţi ai infinitului judecând, ştim că
Spaţiul este infinit, dar se încadrează, totuşi, în abstracte unităţi de măsură ca lăţimea, înălţimea, lungimea. Timpul este şi el incomensurabil,chiar dacă
homo-sapiens l-a divizat în anumiţi multipli şi submultipli.
Am convinverea că în astronomia lui cerebrală poetul a înmulţit spaţiul cu timpul pentru a obţine ETERNITATEA.
Jongleor al flexibilităţii lingvistice a cuvintelor maestrul a născut astfel „ETERNA”
Un volum bine chibzuit în care a cuminţit o cascadă
de poeme „de dor şi jele...” pe care l-a dedicat
Centenarului unirii principatelor române.
Eterna...Versurile îmbrăţişează istoria României de
la Decebal şi Traian încoace, enumeră evenimente,
martiri şi eroi, până în zilele noastre.
Volumul este scris într-o sfântă Limbă Românească şi este poleit mereu de unda de tristeţe a
poetului desţărat.

În prefaţa unui volum publicat la Iaşi, marele poet răposat Cezar Ivănescu scria că:”George
FILIP publică, după mulţi ani, o carte de poeme în
România, poeme scrise în Canada într-o impecabilă
limbă românească. E o bucurie a descoperi că poezia
lui George Filip aparţine, prin valoarea ei indiscutabilă, poeziei româneşti contemporane. Sperăm că a
venit momentul recuperării autorilor români din exil,
autori care, pe lângă opera lor, îmbogăţesc şi înfrumuseţează peisajul literaturii române de azi, prin
aventura lor existenţială şi prin puritatea lor morală.
George Filip, bine ai revenit în ţara şi în limba ta!”
Iar poetul gorge FILIP ne confirmă afirmaţiile maestrului înaintaş prin a-cest nou volum „ETERNA”,
carte de mare simţire românească, pe care o dăruieşte ŢĂRII, cititorilor de pretutindeni, nouă, care-l
vedem vâslind cu demnitate prin valurile înverşunate ale mileniului III.

LEGĂMÂNT
iubirea pentru Ţară n-are dimensiune,
hotarul ei se-ntinde sub a veciei stea,
e-o ţară fără seamăn şi o legendă spune
că toţi poeţii lumii ar fi zidit la ea.

LÂNGĂ MARE
aici, lângă Mare, dulce ţărm al câmpiei;
lagănat prin gurile Ţării de rai,
sub pleoape adorm privighetorile
şi inima se preface în susur de nai,

la noi sunt nunţi frumoase şi holda creşte mare
iar holdele curg limpezi din munte spre câmpii.
zidirea peste veacuri e imn de înălţare
şi-n lumea asta mare nu-s şi-alte Românii.

oglindă albastră, popas pentru râuri
ce-n brize prelungi, poposesc
şi tinerii alergând zvelţi către Soare
din patru zări ale gliei fecunde sosesc...

aici a prins altoiul străbunilor din vreme,
pe glia mea de veacuri cu inima-n Carpaţi.
aici, din pieptul Ţării, s-au ridicat în steme
dintre legende brave, cei mai vânjoşi barbaţi.
şi de-am avut norocul să înfloresc spre soare
aici - unde zidirea e un poem nespus,
mă leg cu toata viaţa ca-n vremuri viitoare
să-i dăltuiesc poemul - din toate mai presus.

Alex Cetăţeanu - Montreal.

Mare - punct cardinal de odihnă,
cu doruri pe umeri prin tine tresalt
precum un fiu legitim ce-şi ridică
glasul - spre numele Ţării, înalt,
aici, lângă Mare, oglindă albastră de râuri,
mirosind a pâine şi a ţărmuri albe
numai inima poetului nu cunoaşte odihna
împletind pe fruntea Ţării infinite salbe.

(Din volumul ETERNA, de george FILIP - 196 pagini,
editura DESTINE LITERARE, Montreal, 2018)
destineliterare@gmail.com
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Mihai-Victor AFILOM
(ROMÂNIA)

Cercuri în lanul de cuvinte
Lirică Germinativă
Carusel
Trec anii în carusel,
Toamna izgoneşte văpaia,
Aerul fierbinte din Sahel
Stârneşte norii şi ploaia.
Anotimpuri mistuite cronofag
Şi zile ce devin piatră,
Fosile închise în sarcofag,
În templul fără fereastră.
E sfârşit de septembrie,
Înfloresc ceremonial
Crizanteme în cromatică alegorie
Şi-un sentiment patriarhal.
Bulbii - rezervoare de seve
Pigmentează ruginiu corolele
Iar berzele se înalţă grav(e)
Şi părăsesc câmpiile.
Păzitorii turmelor
Şi-au început straja
Iar colţii fiarelor
Aşteaptă luna şi vraja.
Seri de echinocţiu,
Tainică transformare
A mustului rubiniu,
A timpului fără răbdare.
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Dor
Neliniştea puiului de dor,
Dor de cer,
Dor de iubire,
Vibrează în acord
Cu tonalitatea albastră
A inimii mele.
Dorul ca un mugur
Ce-şi deschide petalele
Spre a difuza
Mireasma vagă a viselor.
Dor de acel ceva indefinit,
Insesizabil,
Element tainic
Ce lipseşte din alambicul
În care se distilează
Esenţa
Sufletului meu.
Altar
Din capilarele poetului
Cerneala se revarsă,
Efemeride delicate
Tremură pe râurile albastre,
Înfloresc cuvintele
Pe hârtia albă,
Metamorfoza gândurilor
În lampioane - metaforă.
Poetul depune ofranda muzelor
În altarul - caiet,
Acolo e grădina lui cu mistere,
Cu flori tropicale
Şi fructe interzise,
De acolo se înalţă binemirositor
Fumul arderilor de tot.

destineliterare@gmail.com
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Nicolae BACIU
(ROMÂNIA)

La poarta cu doi tei și o stea
Calendaristic, suntem în plină iarnă, cu o
săptămână înainte de Crăciun. Am fi putut avea chiar nămeți, dar ei mai zăbovesc prin vămile văzduhului. Ne sculăm dimineață devreme. Soarele răsare
odată cu zorile. Încărcăm blana a cinci oițe, închidem câinii și scoatem mașina pe poartă. Plecăm la
Chiselet, o comună situată în zona noastră. Aici
există o familie care mai deține încă utilaje de prelucrat lâna în caier de tors. Proprietarii unor asemenea
mașinării formau mai înainte o verigă în lanțul firesc
al existenței sătești, coborând adânc în istorie, până
la nivelul civilizației Gumelnița, cu trei-patru milenii
înainte de Hristos; nimicită acum de invazia barbarismului modern. Gospodarii satului nu mai cresc oi
în gospodăria lor, pentru că gospodăria lor nu mai
este a lor. Pământul l-au dat la Asociația italianului
sau libanezului, sucursale ale unor înalți oameni
politici ai țării. Se ocupă de acest domeniu, stimulați
de ajutorul european, câte un pușcăriaș proaspăt eliberat sau vreun tânăr care nu a izbutit să termine
școala primară. Autoritățile locale dau și ele sprijin,
după ce și-au însușit izlazul satului în beneficiul
propriu, trimițându-i pe cei câțiva ciobani, câți au
mai rămas, să-și pască puținele turme pe grânele
celor patru-cinci curajoși, neînghițiți încă de italian
sau arab. A încerca să faci plângere înseamnă a te
bate cu morile de vânt, acestea numindu-se: poliție
locală, primărie, procuratură, instanțe. Pentru că și
acestora le place ploconul cu brânză și carne de miel.
Ieșim pe șoseaua București–Oltenița, lăsăm
biserica din Negoești pe dreapta și intrăm în localitatea Șoldanu, care din ce în ce mai mult împrumută
din aspectul Budeștiului – o așezare cu statut de
oraș, aflată pe aceeași șosea, înainte de Negoești.
Gospodarii de tradiție au plecat la odihna divină, iar
casele de frunte au fost dărâmate de cumpărătorii lor
și înlocuite cu altele, într-un stil dezgustător, care
anunță moartea satului românesc și din punctul de
vedere al arhitecturii. În fața Dispensarului s-a deschis o piață. Noii locuitori nu au nici leuștean în
grădină – pentru că nu au grădini; au asfaltat toată
destineliterare@gmail.com

curtea – vin și-l cumpără de la această piață, unde
câteva băbuțe muritoare de foame încearcă să supraviețuiască vânzând buchețele de mărar și pătrunjel;
și leuștean, desigur. Trecem pe lângă o construcție
cu turnuri cârlionțate și balustrade dantelate, sclipind
de te orbesc.
Șoseaua alunecă într-o văioagă, iar când
drumul se îndreaptă, soarele ne înghite. Reducem
viteza și, mai mult pe intuiție, ținem axa drumului.
Curând facem stânga, pe șoseaua Luicii, o panglică
netedă și, schimbând direcția, scăpăm din chinga de
foc. De o parte și de alta, cât vezi cu ochii, pământul
este cultivat fără nici un fel de răzor, fără vreun alt
reper, cum era până mai ieri: dudul lui cutare, plopii
lui cutare sau fântâna lui cutare. Din cauza brumei
care reflectă lumina puternică a soarelui ce scaldă
câmpia pieziș, peisajul pare selenar, acoperit cu staniol. Oprim ca să ne lămurim dacă șoseaua Luicii nu
ne-a dus cumva pe o altă planetă. Nu. Locul este
lucrat până în buza drumului: pe o parte cultură de
soia, pe partea cealaltă rapiță. Toată istoria acestei
zone a fost ștearsă. Proprietarii a cinci comune se
vor trezi peste ani, ei sau urmașii lor, jinduind, ca
Ion al lui Rebreanu, o brazdă din pământul avut de
la bunii și străbunii lor.
Asfaltul despică pădurea Ciornuleasa, iar la
ieșire, umbra copacilor ne lasă goi în fața bulgărelui
de lumină. Pe alte întinderi nesfârșite de cernoziom,
răsărise grâul ca peria. O luăm la dreapta, pe șoseaua
Călărași – Oltenița și dăm cu ochii de panoul cu
numele comunei Chiselet. Mergem conform îndrumărilor primite la telefon. Din centru, de la biserică,
cotim pe prima la dreapta, apoi pe prima la stânga –
și oprim în fața unei curți păzite de doi tei uriași. Un
bărbat vine spre poartă, însoțit de un câine mare,
negru, cu fi gură inteligentă. Ne prezentăm atât stăpânului, cât și patrupedului prietenos. După câțiva
pași, ajungem în pragul casei-atelier.
Bărbatul deschide o ușă bătrână, care dezgolește un prag ros de timp și o dușumea ce se măcinase, lăsând loc rozătoarelor să dănțuiască. Intrăm întro altă lume, rămasă într-un anumit moment. Tava31
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nul, cu toate că este susținut de grinzi puternice, s-a
cocoșat sub povara timpului. În jumătatea din față a
încăperii se află lucruri de existența cărora uitasem;
ne amintim cu greu denumirea fiecăruia. Pe masa
din stânga intrării sunt puse la întâmplare cutii mai
mici, mai mari, din scândură sau din tablă, pline cu
diferite obiecte: cuie ruginite, folosite sau nefolosite,
piulițe, chei pentru ele, la fel de ruginite, balamale
de diferite forme și mărimi, burghie și preducele. O
infinitate de mărunțișuri. Jos, pe dușumea, se odihnea un cântar, ca cele din depozite, pe care se cântăresc sacii, numai că acesta este mult mai mic, putând
să ducă în cârcă doar o bocceluță de lână. Un suport
solid din metal susține cu devotament o nicovală ca
aceea pe care o întâlneam, în copilărie, la fierarul
unde potcovea tata caii. Pe un banc cu picioarele din
fier forjat este fixată o menghină. Îi ține companie
un mic polizor și alte lucrușoare risipite printre ele.
Sfidând aceste nimicuri, două butoaie, de vreo șaizeci de vedre fiecare, își păstrau cu răbdare doagele
unite în cercuri, chiar dacă nu mai fuseseră folosite
de multă vreme. Așteptau demne, în picioare, să fi e
date de-a dura, opărite, coborâte în beci și umplute
cu căpșunică.
Deodată, privirea ne cade pe obiectul cel mai
spectaculos din universul în care ne învârtim: daracul de lână, manual. Ca un leagăn de copil, alunecă
dintr-un capăt în celălalt. Partea de sus se îmbină cu
partea de jos, iar la linia de contact a jumătății inferioare se află niște porțiuni cu sită alternând cu cele
pe care erau plantați pieptenii care agățau lâna, răsfirând-o și scuturând-o de praful care se scurge prin
sită.
Ceva mai în spatele atelierului tronează utilajul-cheie, care funcționează electric, cu suluri îmbrăcate în postav, așezate mai sus și mai jos, după reguli speciale, învârtite de roți pe care zbârnâie curele
din piele, cu perii și piepteni, mult mai fi ni decât cei
de la drac. Pe o platformă care alunecă lent se pun
smocuri de lână, iar la capătul celălalt al utilajului,
pe tamburul rotitor, se formează caierul – din lâna ca
o pânză fi nă, rezultat final al funcționării întregii
mașinării.
Fiindcă daracul nu se lăsa convins decât de o
mână puternică, bărbătească, gazda noastră alergă
prin vecini – și cu greu găsește pe cineva; în ziua
aceea, mulți gospodari hotărâseră să-și taie porcii.
Bătu la o poartă pe dreapta, strigă la o gospodină pe
stânga; fără rezultat. Depășise casa fără gard, care se
lăsase pe spate, cu streșinile aplecate spre trecători
îndemnându-i să ia în seamă frumusețea ei ce apune
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– când îi ieși în cale Nicu, un tânăr care abia se trezise. El ne salută politicos și prinse daracul cu forță.
Într-o oră, lâna fu scărmănată. Băiatul ne povesti în
acest timp câte ceva despre munca lui sezonieră, la
sortat sparanghel în Anglia, despre câștigul lui și
despre suma pe care trebuie s-o dea anticipat celor
ce-i culeg pe ei, pe acești tineri, ca să-i ducă acolo,
în mijlocul câmpului, cazați în niște caravane lipsite
de minimum de confort. Îi mulțumim pentru ajutor,
îi plătim și trecem la faza a doua.
Gazda ia o șurubelniță și o înfige în locul unde ar trebui să fi e comutatorul, asigurând contactul.
Lagărele încep să se vaite, curelele să suspine. Tot
ansamblul se zguduie de o durere adâncă, depănând
povestea pentru care fusese încuiat aici, în urmă cu
patru ani, vizitat doar de păienjeni și șoareci.
*
Cândva, șoptește daracul manual, trăia bunicul casei; adică părintele meu, cel care m-a creat, om
priceput și cu multă iubire pentru noi. Ne peria de
scame, ne ungea încheieturile și, uneori, când ne lăsa
să ne odihnim, el meșterea ceva în acest timp, îngânând un cântec: „Omule cu caii buni”. Bunica era o
femeie veselă, cu multă răbdare, asculta toate poveștile celor ce veneau cu lâna aici. Lume multă. De
cum se revărsau zorile, gospodari din șapte sate,
femei și bărbați, așteptau în fața porții, cu boccelele
cu lână. Până se lăsa întunericul, când răsărea luna și
lumina cărarea, toată lâna era pieptănată, gata s-o
torci de drag.
Dar zgomotul utilajului mare acoperi vocea
daracului, care se stinse. În hurducăiala asta se înfiripă un dialog între cei doi soți-proprietari: femeia,
care așeza lâna scărmănată pe platforma mașinii – și
bărbatul, care urmărea formarea caierului la capătul
celălalt al instalației.
– M-am uitat aseară pe situl Corei și n-au găsit nici acum satelitul, spuse bărbatul, abia auzit din
cauza zgomotului.
– Ei, satelitul a plecat după ea s-o caute, doar
ea îl făcuse, răspunse femeia, înălțându-se pe vârful
picioarelor, să fi e sigură că toate vorbele se rostogolesc peste mașinărie până la urechea soțului.
Aștept cu încordare continuarea, ca să pot
prinde firul poveștii. După o pauză lungă, aud vorbele ei, îndreptate către mine:
– Fata noastră a construit un satelit... lucra la
Măgurele… era cunoscută și la NASA…
Îmi iau inima-n dinți și arunc o privire spre
cea care îmi dădea informația. Arăta ca o stâncă, pe
destineliterare@gmail.com
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care durerea o măcina, o fi sura și, în loc de lacrimi,
din sufletul ei împietrit de suferință se prelingea cenușă. Îmi las ochii să cerceteze lâna de pe sulurile
îmbrăcate în postav și aștept cu sufletul la gură povestea, dar una dintre curele cedează. Bărbatul scoate șurubelnița din întrerupător și, după câteva vaiere
ale lagărelor, se face liniște. Ia cureaua, se îndreaptă
spre ușă, la lumina soarelui, alege o preducea de pe
una din mese și dă o gaură, apoi cu un nit, pe nicovala falnică, unește cele două capete.
– După ce că este peticită, o mai și strângi de
zbârnâie! zise femeia, oțărâtă de nepriceperea lui.
Omul, obișnuit, nu simți împunsătura nevestei, și puse hurdubaia în mișcare. Mama, cu rana din
suflet cât craterul Vezuviului, reluă bâjbâiala prin
magma nestinsă. De profesie învățătoare, urmărise
cu pricepere evoluția copilului:
– I-a fost dragă cartea de mică; am dat-o la
șase ani în clasa întâi, că altfel pleca singură la școală. A intrat la liceu, apoi la facultate. La absolvire, a
fost selectată să lucreze la Institutul de la Măgurele,
împreună cu un coleg, băiatul unui director de la
Seismologie, cu care s-a și căsătorit. Aveau o garsonieră, mașina lui, fiecare, făcuse doi copii, unul după
altul... – oftă lung – era realizată din toate punctele
de vedere. Dar a început s-o doară capul.
Fac un efort teribil să nu scap ceva din spusele ei, în zgomotul ce umple încăperea. Dinspre ușă
pătrunde vocea unui bărbat, parcă beat, a cărui prezență nu o sesizasem:
– O durea capul… ăhă... pentru că începuseră
să-i fure din creier… încet- încet… ăhă..., până i l-au
luat pe tot. Ca și lu’ fata aia din munți. Au dat vina
pe Iovan… ăhă... ce să mai zică și ei, că n-au curaj
să spună nimic din ce-au văzut doctorii ăia care au
albit pe loc. Și ăleia i-au furat tot creierul… ăhă!…
De teamă să nu se întrerupă, nu m-am întors
ca să-i văd fața. Când s-a oprit și m-am uitat spre
ușă, de unde venise vorba, nu mai era nimeni. Am
țâșnit afară și-am zărit în umbra casei, îndreptânduse spre poartă, o siluetă ca un arac ce purta o pereche
de blugi roși alunecându-i pe șoldurile șterse, de se
vedea șanțul dintre cele două presupuse fese. Jacheta
era spartă între umeri, iar pe extremitatea superioară
purta un fes negru. Semăna perfect cu fi gurile pe
care le construim noi toamna și împodobim via cu
ele, ca să speriem stolurile de grauri.
În atelier cedase și a doua curea, așa că profit
de liniște și-l întreb pe meșter despre musafirul nepoftit. Îmi răspunde soția:
– Nu e beat, sărmanul, a rămas așa de când sdestineliterare@gmail.com

au făcut reduceri la el la servici, a fost mai sensibil și
și-a pierdut mințile.
– Vă spun eu cum a fost, intervine soțul. El
lucra la un depozit de armament și când i-a pus pe
liber, înainte să le facă brânci pe poartă, le-a dat o
cafea cu ceva în ea, care le-a spălat creierul. Că nu e
singurul, mai sunt doi într-un sat spre dumneavoastră, încolo... și-am mai întâlnit unul la Oltenița, la
fel. Și ce, parcă numai ăștia or fi ! dar știți cum e fi
rea omului: dacă nu te duce mintea să-l înțelegi ce
spune, zici că e nebun. Ce, eu nu am fost disponibilizat; ce era să fac, să-mi pun capăt zilelor? zise
omul, întinzând cureaua pe cele două roți.
– Hai, grăbește, c-au înțepenit doamnele de
frig, sunt aici de la ora nouă dimineața și s-a făcut
trei după-masa, și tot n-am terminat, se burzului femeia, rebegită și ea.
Din adâncul memoriei, unde fusese ferecat,
îmi apare în clar un caz asupra căruia judecasem
mult, cândva. Un muncitor român plecat cu o echipă
de constructori pe un șantier într-o țară cu risc, unde
conflictele izbucneau peste noapte din te miri ce,
avea să cadă de pe o schelă și să se aleagă cu rotula
de la un picior țăndări. Lucra cu contract legal – și
nu a fost o problemă internarea în spital. Genunchiul
i-a fost reparat, dar chirurgii au profitat că e străin,
că nu cunoaște limba și, printr-o altă intervenție, i-au
furat o cantitate apreciabilă de substanță din tendonul lui Achile – material foarte valoros în medicină.
Din greșeală, plângerea lui ajunsese în mapa mea și
– spre a nu întârzia demersul – am predat-o colegului care răspundea de spațiul respectiv. Când și-a
aruncat privirea pe lucrare și a înțeles despre ce este
vorba, trase un dosar de sub maldărul de pe birou șimi arătă nenumăratele reveniri ale acestui nefericit:
„El cere sprijinul autorităților române, că vrea să dea
clinica în judecată. Un nebun! ăștia își pierd mințile
pe-acolo, din cauza căldurii și a condițiilor grele de
muncă”. Și trântind dosarul pe masă, adăugă: „I-am
spus eu: bine mă, ăia ți-au reparat genunchiul, iar tu
îi dai în judecată, în loc să le mulțumești; ce dracu’,
ne facem de râs”. Apoi întări, pentru justificare: „No să ne mai semneze ăștia nici un contract în viitor,
după un astfel de tărăboi”.
Mă scoase, din biroul de demult, ultimul hâcâit al mașinăriei. Se lăsă liniștea. Numai particulele
de praf amestecat cu scame și mii de posibili microbi dănțuiau în lumină și pătrundeau agresiv în
căile respiratorii. O tuse convulsivă puse stăpânire
pe mine, încât proprietarul se sperie și mă împinse
afară, la aer. Lângă mine apăru doamna învățătoare,
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soția sa, care mă luă pe după umeri și mă îndemnă să
privesc în sus:
– Uitați-vă, dumneavoastră, creanga asta din
stânga a teiului din fața noastră și cu creanga din
dreapta a celuilalt tei, în anumite nopți se înalță până
la cer și formează un leagăn, pe care se așază o stea
ce se dă huța.
Coborî privirea și se uită în ochii mei:
– Să mă credeți, ce vă spun este adevărat; eu
nu mi-am pierdut mințile ca Tinel al lui Savu, băiatul care zicea că i-au furat fetei mele creierul. Eu
sunt cadru didactic, predau copiilor, că doar ei m-au
scos din necaz – și începu să scuture praful gros așezat pe umerii mei, pe spate, pe cap, continuând mărturisirea:
– Dar cum credeți că am descoperit toate astea? Dormeam, era după miezul nopții, adormisem
greu, trudiți, cu sufletul ca piatra, când deodată se
lumină perna, simții o mângâiere și parfumul ei,
Champs-Elysées de la Guerlain, că eu i-l procuram;
numai din cel original, nu luam făcături de-astea de
la noi. Și după ce se măritase, tot eu mă ocupam, că
știți cum e bărbatul, ți-aduce o dată și pe urmă uită.
Oftă adânc:
– Cu starea de bucurie care mă cuprinsese, lam trezit pe bărbatu-meu, care ce credeți c-a zis? „Sa întors fetița noastră!”. Și am izbucnit amândoi întrun hohot de plâns. Ne-am uitat în direcția de unde
venea lumina și am ieșit afară s-o căutăm. Am înălțat privirea pe rază și am dat cu ochii de cele două
crengi crescute până în cer, care legănau steaua născătoare de lumină. Noi și teii eram într-un clopot de
lumină dătător de fericire. Ne rezemasem de tei și ne
uitam la stea, când, dintr-o dată, glasul catifelat al
fiicei noastre ne picură în suflet: „Sărut mâna, iubiții
mei părinți, nu mai fi ți supărați din cauza mea, eu
sunt bine, mă plimb cu satelitul meu împreună cu
bunica și bunicul, pe care i-am descoperit întâmplător pe o traiectorie unde vă căutam pe voi. Vă caut
de mult, noroc cu teii care mi-au fost de mare ajutor.
Nu vă străduiți să-mi spuneți ceva, că nu am dotările
necesare să vă aud, dar vă citesc sufletul. Vă las,
suntem cam obosiți, că ne-am petrecut seara cu fetițele mele, care o duc mai greu de când tatăl lor le-a
adus mamă vitregă și frățior. Știu că nu v-au mai
vizitat de trei ani, dar dacă voi îmbunătăți performanțele satelitului, vom depăși aceste piedici. Noapte bună”. Apoi raza s-a urcat în stea, steaua s-a înăl-
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țat, iar crengile au coborât în vârful teilor. Fericirea
a ținut până dimineață, când prin curte ne învârteam
fără rost, două legume. Dar ne întărim cu fiecare
apariție.
Oftează din nou și se uită spre cer.
Privesc și eu, cu atenție, la cei doi tei ce stau
ca niște oșteni de strajă în câmpia de cernoziom. Cu
rădăcinile înfipte în adâncimea unor civilizații străvechi, cu trunchiuri al căror diametru sărea de un
metru, cu o bogăție de ramuri care se așezau în coroane de o simetrie perfectă, de dimensiuni ce depășesc valorile descoperite de specialiști în studiile lor.
Acum sunt fără frunze și, printre ramuri, observ cum
vârfurile coroanei se pierd în cer. Când sunt înfloriți,
parfumează zona până spre albia Dunării, bucurându-i chiar și pe cei din Cadrilater, că din însemnările
lor rezultă că și ei sunt ai noștri, iar florile din vârf
înmiresmează altarele cerului.
Fiecare din cei doi tei sfinți, pentru că teiul
este sfânt la români, adăpostește o bibliotecă mai
bogată decât cea din Alexandria, prin numărul de
volume scrise cu cerneala verde a clorofilei, pe cele
peste patru sute de mii de frunze anuale, dar și prin
valoarea informației, a frumuseții, a durerii poveștilor la care au fost martori, consemnându-le cu fidelitate. Câte biserici au fost pângărite, câte mame și
fiice au fost chinuite sub privirile disperate ale soților sau părinților, câte dintre ele nu și-au curmat
viața înainte să ajungă la acel supliciu; sate întregi
pârjolite de hoardele turcești, bulgărești și ale altor
nații, dornice să stăpânească aceste pământuri mănoase. Prin foșnetul frunzișului lor se aud și acum
toate aceste gemete – precum și gemetele mai noi,
ale bunicilor trași de mustăți, înțepați sub unghii, că
nu predaseră cotele la timp sau nu voiau să se înscrie
la Colectiv.
Nici astăzi, temele tratate de acești cronicari
nu sunt altele: în continuare, suferința țăranului ocupă locul central, ca și foamea veneticilor care au
înghițit toată zona, ruinând definitiv așezările rurale.
Perii de pe partea dorsală a frunzelor purifică aerul
din jur, așa că n-a fost prea dificil pentru senzorii din
satelit să detecteze filonul de aer proaspăt din poarta
casei părintești. Cât s-au mai emoționat bătrânii tei,
în noaptea primei ei apariții – și cum se unduiesc
tainic, în fiecare seară, așteptând-o cu brațele înălțate, leagăn, spre cer.
(va urma)
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Nicolae BACIU
(ROMÂNIA)

„Spălaţi ruşinea de pe obrazul ţării!“ (1990)
Recent, renumitul scriitor politic Nicolae Baciu a făcut să parvină în România, sub forma unei
scrisori circulare, textul unui articol publicat în ziarul new-yorkez „Universul” căruia i-a adăugat un
post-scriptum ce îmbogăţeşte semnificaţia iniţială a
intervenţiei gazetăreşti, împlinind-o. Primit şi de
redacţia „Naţiunea”, apelul merită să fie cunoscut de
cît mai mulţi cititori, acesta fiind şi temeiul publicării integrale a acestei tulburătoare scrisori.
Cînd în urma tragicelor greşeli, făcute de
Churchill şi Roosevelt, în cursul celui de al doilea
război mondial, şi a dezastruoasei capitulări „necondiţionate” a armatelor române, la 23 august
1944, Stalin a devenit stăpîn pe teritoriul şi destinul
României, cei ce s-au pus în slujba puterii ocupante,
sau cei ce au crezut că trebuie să o facă, ca să supravieţuiască, s-au grăbit să schimbe numele străzilor,
bulevardelor, pieţelor, oraşelor, batjocorindu-le cu
nume noi, străine de cinstea, onoarea şi gloria neamului românesc.
Am asistat, pînă astăzi, la dezgroparea lui
Stalin, din Kremlin şi aruncarea hoitului lui, într-un
cimitir comun. Am văzut la Moscova ridicîndu-se
un monument, „victimelor lui Stalin”. La Londra, o
fîntînă perpetuează memoria „victimelor de la Yalta”, adică a cîtorva milioane de ruşi albi, cazaci,
ucrainieni etc, ce au fost repatriaţi forţat de englezi,
ca să fie lichidaţi de Stalin.
Numai la noi, în România, pînă acum nu s-a
făcut nimic. E vremea să spălăm ruşinea de pe obrazul ţării. Să se constituie comisii, în fiecare oraş şi
sat românesc, pentru a şterge numele impuse de regimul comunist străzilor, bulevardelor, pieţelor,
oraşelor, monumentelor noastre, şi a le înlocui cu
numele celor ce merită să fie onoraţi şi perpetuaţi în
memoria nefericitului şi greu încercatului nostru
popor. Jos cu 23 August 1944! Să ne omorîm, cu
evlavie şi mîndrie, eroii, şi martirii noştri. România
destineliterare@gmail.com

a dus contra Uniunii Sovietice un război de legitimă
apărare naţională, impus de răpirea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord.
Să ne cinstim eroii acestui război, ca şi cei ce
au luptat, după 23 August 1944 împotriva nemţilor.
Sînt fii neamului nostru ce au luptat pentru întregirea
fruntariilor legitime ale Ţării.
Să ne cinstim eroii rezistenţei naţionale, la
comunizarea forţată a ţării, cei ce au luptat prin
munţi, prin dealuri, pe cîmpii contra comunismului.
Să ne cinstim conducătorii ce au fost asasinaţi, prin
închisori, lagăre de concentrare, pe la Canalul
Morţii. Şi conducătorii cei mari dar şi sutele de mii
de martiri, fie cei căzuţi, fie cei ce au supravieţuit.
Să nu fie uitaţi nici cei ce au luptat în afara
graniţelor, de 45 de ani, prin grai sau prin scris. Ei
au trăit, zi de zi, calvarul fiecăruia din românii din
ţară, şi au luptat, după puteri, pentru ziua eliberării.
Şi nici străinii ce i-au ajutat, în această luptă. Să nu
fie uitaţi nici cei ce au doborît tiranul Ceauşescu,
înfruntînd, cu piepturile lor deschise, gloanţele asasine ale bestiilor poliţiei secrete comuniste. Studenţii, tineretul şi armate poporului, trebuie să aibă
un loc de frunte.
Pentru onoarea ţării şi a neamului nostru cinstit „amnestia”, acordată eroilor noştri militari şi
politici nu este suficientă. Ei trebuie reabilitaţi, fiindcă au fost victime nevinovate ale unei justiţii de
ură şi de luptă de clasă, străină de sufletul şi de
simţul de dreptate al bravului nostru popor.
Şi aşa cum flacăra eternă arde, la Monumentul Eroului Necunoscut, va trebui ca „flacăra libertăţii” să ardă într-o troiţă, ridicată din granitul Carpaţilor noştri şi a falnicilor lui stejari, clădită în mijlocul pieţei unde s-au dat luptele pentru dezrobire.
Ca să amintească generaţiilor viitoare de curajul şi de suferinţa înaintaşilor lor, dar şi de faptul
că libertatea şi democraţia trebuie apărate în fiecare
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zi, cu vorba, cu scrisul, cu sabia.
Şi să se scrie pe ea cu litere de foc, că „POPORUL ROMÂN NU SE VA MAI LĂSA NICIODATĂ ROBIT STRĂINILOR”.
Şi acum la treabă, ca să spălaţi ruşinea de pe obrazul
ţării!
P.S.
Comisiunile ce vor trebui create, pentru a se
decide cine şi cum trebuie să fie onoraţi, pot considera crearea UNUI CIMITIR AL EROILOR, un fel

de „ARLINGHTON”, ca şi cel din Statele Unite, sau
cel din Spania, făcut de Generalisimul Franco, după
terminarea războiului civil, în vederea „reconcilierii
naţionale” şi în viaţă şi în moarte.
Am văzut, lîngă Dubrovik, un cimitir al eroilor iugoslavi ai lui Tito, care m-a impresionat. Era
făcut pe o pantă de munte, unde – chiar dacă nu se
găseau osementele omeneşti – se găseau PIETRE cu
NUMELE eroilor, înscris pe o scîndură făcută din
coajă de stejar. Era impresionant.

Coperta cărții „Cercuri în lanul de cuvinte” de Mihai Victor AFILOM
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Ștefan BACIU
(U.S.A.)

Patria
I.
Patria e un mar
Intr'o vitrina de bacanie japoneza
pe strada Liliha
în Honolulu, arhipelagul Sandwich
sau o placa de patefon
ascultata în tacere în Mexico
--Maria Tanase langa vulcanul Popocatepetl-patria e atelierul lui Brancusi la Paris
patria e peisajul lui Grigorescu
intr'o dupa-amiaza de toamna la Barbizon
sau Rapsodia Romana auzita intr'o dimineata
în Port au Prince în Haiti
si patria e mormantul lui Aron Cotrus
în California
patria e o ciocarlie care se inalta
oriunde
fără frontiere si fără intentii
patria e un concert de Dinu Lipatti
la Lucerna, Elvetia, intr-o seara ploioasa
patria e aceasta adunare de fete
de intamplari si de sunete
imprastiate peste tot globul
dar patria e
mai ales
o clipa de tacere.
Asta e patria.
II.
Cu patria poti vorbi la telefon
s'o porti, ca firmituri, în buzunare
poti s'o asculti în al distantei svon
si s'o gasesti decapitata'n ziare

ci e un svon ce vine de oriunde
un miros, un obraz, un dans în vant
un glas ce besna noptii o patrunde
căci patria nu-i un imn prescris
impodobit cu ilustatii în chenare
ea-i panza care-o tesi adânc în vis
si se destrama'n zori c-o incantare
nu-i patria facuta din urale
ci din taceri, din doruri si distante;
o strang din praf, la tropic în sandale
si-o'mprastii'n lume în sperante.
III.
Turla bisericii Sfantului Nicolae din Schei
ecoul trenului lovindu-se, noaptea, de Tampa
"Kefir Lukianoff" în Cismigiu
"Tempo, Facla si Credinta"
"fierbinte porumbielu', fierbinte!"
domnu' Misu dela "Cartea Romaneasca"
fularul ca un curcubeu al lui Emil Botta
Maria Tanase cantand la "Neptun"
în Piata Buzesti
Tata comentand "Razboi si Pace"
sau o pagina de poezie din Nietzsche
(rasfoia cartea cu degetul aratator)
un caputiner la "Coroana"
si bancnota aceasta de 500 Lei
aflata intr'un fund de plic ingalbenit
adus nici eu nu stiu cum
din Brasov în Brazilia
si apoi în Honolulu-Hawaii
Insula Oahu
Arhipelagul Sandwich.

nu-i numai cer sau piatra sau pământ
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Mihai BANDAC
(ROMÂNIA)

S-a născut un pui de panteră...
S-a născut în Transilvania, pe 3 Martie 2018,
un copil fermecător... Un pui de panteră...
Felicitări pentru minunata și inedita carte de
poezii, publicată la Ed. Vatra veche din TârguMureș, Spovedania unei pantere! Bucurie mare și
împlinire majoră, meritată din plin.
Ursitoarele (de fapt doi ursitori, subsemnatul
și bunul prieten Nicolae Băciuț și o ursitoare, autoarea, Daniela Gîfu cu o impresionantă biografie) au
marcat ceremonialul ardelenesc așa cum spune Datina..
Îi dorim viață lungă, plină de împliniri și desigur plină de încercări, spre a o întări. E și un dar
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pentru 10 ianuarie așa cum de altfel acest volum
fusese pregătit.
De acuma înainte, în mod firesc și desigur
obligatoriu...în semnalări sau calde prefețe... minunații și generoșii semnatari... se vor referi la poetesa
(sau eseista etc.) Daniela Gîfu și, eventual, în final
sau la subsol (la *) vor menționa faptul că autoarea
are realizări deosebite și în Câmpia științelor exacte,
filozofice, sociologice etc.
Pe iubitorul de Artă, îl interesează cu precădere
și întotdeauna... faptul poetic, artistic care să-l bucure, să-l transpună și pe el în această lume minunată
la care el, omul de rând, ajunge mai greu. Poate doar
în vis.
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Ioan BARBU
(ROMÂNIA)

Nu-l mai căutați pe Mircea Eliade prin pământuri străine.
L-am adus ACASĂ!…
Moto:
Fascinanta personalitate a lui Mircea Eliade nu e cunoscută încă, în toată profunzimea și multilateralitatea ei.
Orientalistul, istoricul religiilor, folcloristul, eseistul, romancierul, dramaturgul, gazetarul conferențiarul – iată doar
câteva fațete ale unei proteice activități de-a lungul a peste șase decenii.”
( Mircea Handoca / Pagini regăsite, Editura LIDER 2008 )

Trecuseră 13 ani de când sufletul lui Eliade
odihnea în Împărăția Cerurilor și opt de când i se
curmase viața, cu un glonț criminal în ceafă, discipolului său Ioan Petru Culianu, care veghease în ultima
săptămână pământeană, alături de Catrinel, soția
Maestrului, la căpătâiul acestuia. M-am aflat în
America anului 1999, în atmosfera unei toamne
blânde, în tovărășia unor oameni care îl cunoscuseră
destul de bine pe ilustrul Profesor în ultimele luni
de viață: Pr. Gheorghe Calciu - Dumitreasa și Pr.
Simion Pavel.
Pe părintele paroh Calciu l-am întâlnit la
Biserica românească ”Sfânta Cruce” / „Holy Cross”
din City of Alexandria, unul din cele 39 de orașe
independente ale statului Virginia, aflat în apropiere
de Washington D.C.. Omul blând care m-a primit
mi-a arătat o bunătate aparte chiar din primele clipe
ale întrevederii. Orice urmă de emoție mi-a dispărut
de îndată. „Îl cauți pe Mircea Eliade, la mine?”
„Vreau să-l întâlnesc prin oamenii care l-au cunoscut. Eu știu că se află în sufletul acestora, că îl poartă ca pe un talisman. Aflai ca și el talismanul / Tot
raiul să pot să-l cuprind – vorba poetului.” „Întradevăr, îl port în raiul sufletului. Cum am sosit în
America, m-am interesat de Mircea Eliade. M-am
bucurat să aflu că își are reședința în Chicago, că numi va fi greu să-l întâlnesc. Era primul român pe
care doream să-l văd, aveam o datorie morală, pentru că el fondase Comitetul pentru Salvarea Părintelui Calciu și voiam să-i mulțumesc.
destineliterare@gmail.com

După demersuri deloc sofisticate, în februarie 1986 am fost invitat de Mircea Eliade. L-am găsit
aproape dărâmat. Nu cu mult înainte, pe 18 decembrie 1985, biroul sau arsese – focul se aprinsese de
la cenușa pipei sale – și dezastrul acesta, cum îl numea el, îl afectase foarte mult. O mare parte din manuscrise fuseseră salvate, dar mi-a arătat diferite
note, frânturi din gândirea lui, unele scrisori care
erau parțial arse, unele manuscrise aveau marginile
distruse. Eliade era cuprins de jale. Purta niște mânuși de piele care îi lăsau descoperite numai vârfurile degetelor. Când scria împingea creionul făcând
niște litere ascuțite, deoarece anchiloza degetelor nui permitea să le rotunjească. Tot timpul solicita ajutorul soției. Pe doamna Catrinel o consulta pentru
orice hotărâre pe care o lua.” „Desigur, părinte, ați
discutat pe varii teme. Discuția s-a purtat și asupra
suferințelor preacucerniciei Voastre?” „Desigur.
Eliade era mândru că acționase pentru salvarea mea
din temnițele comuniste, înființând acel comitet, dar
m-a întrebat dacă nu cumva, din cauza aceasta, Securitatea și Ceaușescu fuseseră mai sălbatici față de
mine. Sunt chiar vorbele lui. L-am spus că, dimpotrivă, situația mea în închisoare devenea mai blândă
când cineva din occident sau de peste ocean protesta
împotriva umilințelor la care eram supus. În perioadele în care nimeni nu mai pomenea de mine, cerberii deveneau foarte cruzi. Acest lucru l-a bucurat…
Treptat, conversația noastră a devenit tot mai
familiară. L-am rugat pe Mircea Eliade să scrie un
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articol despre Eminescu, pentru că unii în țară, din
păcate, au început să-l denigreze. Mi-a spus că a mai
scris despre Eminescu – nu știam atunci exact ce –
dar eu am stăruit și mi-a promis ca o va face. Credeam în forța cuvântului lui. N-a mai apucat să scrie.
Nicio clipa nu m-am gândit, atunci, că moartea lui
era atât de aproape, că va veni doar peste două luni.
Simțeam în el o forță spirituală și chiar fizică, dar
poate mă amăgeam din prea mare dragoste pentru el,
un savant de neegalat.

La un moment dat, l-am întrebat dacă nu
cumva cunoașterea adâncă a religiilor orientale i-au
afectat în vreun fel ortodoxia, mărturisindu-i că
aceasta e o întrebare care mă chinuie, ca trăitor în
duhul ortodox. Eliade m-a asigurat că nimic nu s-a
mișcat în sufletul său din credința lui, că el și-a construit o credință simplă, ca a unui țăran român și că
această temelie a rămas nezdruncinată în el. Mi-a
spus lucrul acesta foarte convingător. L-am crezut
fără nicio urma de îndoială.
La plecare, Eliade mi-a promis un set complet al Istoriei Religiilor, care urma să apară în luna
martie. M-a invitat să-i fac o nouă vizită să-mi iau
volumele promise. Vizita n-a mai avut loc. Mă
aflam în Europa, când, pe 23 Aprilie 1986, chiar în
ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul
meu cel purtător de biruință, am aflat de moartea lui
Eliade, cu o zi înainte, dar și, cu stupefacție și de
necrezut, de incinerarea sa. M-am tulburat foarte
tare în inima mea. De ce oare? De ce nu mi-a spus
că avea de gând să se ardă? De ce mi-a spus că are o
credință de țăran, simplă? Un țăran român nu se arde!” „Ar fi trebuit să mergeți la Chicago să discutați
pe această temă cu doamna Catrinel… E o enigmă,
într-adevăr, de ce a fost incinerat?” „ La trei luni după decesul său, am revenit în America și în grabă
am mers la Chicago. I-am făcut o vizita doamnei
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Catrinel Eliade. Aveam mai multe lucruri să o întreb. Cea mai încinsă întrebare a fost: De ce l-ați ars,
doamnă? Doamna Eliade m-a invitat într-un salon
special amenajat, un fel de cameră sfântă în care, pe
un cămin, se afla într-o firidă o fotografie a lui Eliade. De o parte și de alta ardeau doua lumânări. În
apropiere se aflau câteva obiecte care aparținuseră
celui dispărut. O atmosferă orientală. Mintea mi-a
fost străfulgerată: Mircea Eliade devenise un soț
zeificat.
Am întrebat-o a doua oară: De ce l-ați ars, doamna?
Mi-a răspuns că, de mai mulți ani, când se plimbau
seara, treceau pe lângă o capelă foarte frumoasă,
unde era un cenotaf și așa au hotărât ca primul care
va muri să fie ars de supraviețuitor, iar al doilea să
lase prin testament să fie și el incinerat. Au ținut
secret acest plan… Am plecat profund mâhnit. I-am
transmis sufletului lui Eliade, oriunde s-ar afla, că
sunt supărat pentru hotărârea luată și pentru că a
evitat sa-mi spună adevărul.” „Anii au trecut, v-ați
împăcat, părinte Calciu, mai purtați în suflet această
supărare?” „În martie 2003, am vizitat cimitirul
Montmartre din Paris și am rejudecat toate cele întâmplate într-un mod diferit. M-am întrebat: de ce
Eliade ne-a lipsit de mormântul său? În mintea și în
inima mea și-a făcut drum gândul că poate nu era el
cel atât de vinovat, cât cei din jurul său, care l-au
târât într-o aventură nefericită. Am dat vina și pe
mine. Și eu făcusem greșeala de a nu-l chema la
spovedanie. Poate nu mi-ar fi ascuns intenția de a se
arde. Greșisem amândoi. După schimbarea direcției
gândirii mele, a început să mă bântuie amintirea lui.
De atunci îl visez foarte des.”
Motivul arderii lui Eliade, fapt care pe noi,
ortodocșii romani, ne tulbură, rămâne o taină pe care
o vom ști când Dumnezeu ne va descoperi lucrurile
neștiute.
*
La Chicago, la Biserică ortodoxă română
„Nașterea Domnului” / „Holy Nativity”, sunt întâmpinat de Părintele Simion Pavel. Slujește în această
parohie de la 1 iunie 1983, fiind înscăunat ca paroh
de Arhiepiscopul de la Vatra Românească, ÎPS Valerian Trifa.
„Vă pun aceeași întrebare, Părinte Simion, pe
care i-am pus-o cu vreo săptămână în urmă și Părintelui Calciu: Îl caut pe Mircea Eliade…Vreau să-l
destineliterare@gmail.com
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întâlnesc prin oamenii care l-au cunoscut. Eu știu că
se află și în sufletul preacucerniciei Voastre. Greșesc?” „L-am cunoscut destul de bine pe Mircea
Eliade. S-a vorbit că, după incinerarea sa, au avut
loc slujbe de pomenire a sufletului său în aproape
toate bisericile ortodoxe romanești din America. Un
adevăr parțial. Sigur, și eu și foarte mulți preoți l-au
pomenit pe Eliade, dar nu în slujbe speciale, ci în
pomenirile obișnuite, pentru odihna sufletului și
iertarea păcatelor sale și a faptului că s-a ars. Nimeni
nu pune la îndoială că hotărârea incinerării s-a făcut
cu și cu asentimentul lui. Unii cred și astăzi că a
cerut asta prin testament. Am aflat de la doamna
Eliade că a fost vorba de o înțelegere intre ei doi.
Despre această înțelegere a scris și regretatul profesor Ioan Petru Culianu, cel mai de seamă discipol al
său, care i-a urmat la catedra de istorie a religiilor de
la Divinity School Hause. Dacă aș fi avut o cât de
mică îndoială în privința arderii de bună voie, aș fi
acționat ca pentru o moarte obișnuită. Așa că, la
înmormântarea lui Mircea Eliade am participat nu ca
slujitor, ci ca un compatriot. Am rostit o simplă rugăciune, dar nu am participat la înhumarea în care
toate – cum scrie și Petru Culianu – s-au amestecat
ca într-un fel de religie Bahai. Eliade a fost ars
dintr-un exces de dragoste față de unii discipoli ai
săi, în care s-a lăsat ademenită și doamna Catrinel
Eliade. E opinia mea. Eu îl pomenesc la un loc cu
toți cei care au crezut România și au contribuit la
înlăturarea dictaturii, care s-au constituit în lumini
ale neamului nostru românesc.”

Mai caut un răspuns la o întrebare: Pentru ce
este atacat pe nedrept, cu viclenie și violență, omul
de știință, filosoful și prozatorul de excepție Mircea
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Eliade? Cu acest răspuns vreau să închei. Nu e lucru
nou. Același tratament l-a primit și în timpul vieții .
Îmi răspunde chiar Magistrul, cu o mărturisire din
martie 1938: „Dar lucrurile acestea sunt cu desăvârșire firești. Sunt atât de firești, încât, de mulți ani,
nici măcar nu le mai iau în seamă. M-am obișnuit cu
ele, așa cum m-am obișnuit cu viața, cu munca, cu
durerea; așa cum m-am împăcat cu gândul morții.
Toate se întâmplă în ordinea lor firească. Toate sunt
necesare. De aceea nu mă apăr, nu răspund, nu polemizez. Singurul răspuns eficient, la orice fel de
critică este creația. Este atât de puțin interesant și
atât de puțin glorios să stai de vorbă, bunăoară, cu
un om care, fără a cunoaște măcar alfabetul sanskrit
critică o operă indianistică. Este atât de obositor să
înveți pe oameni alfabetul! Dacă, măcar, ai avea
siguranța că sunt elevi silitori… Mai multă generozitate cu asemenea oameni… Unii au visat în tinerețe
să ajungă filozofi și au naufragiat în cafenea și în
calambur. Alții au vrut să fie scriitori și au sfârșit
comod, în cea mai tristă gazetărie. Am cunoscut și
eu câțiva dintre acești glorioși ratați. Cum să nu le
acord dreptul la ură și la violență, când le știu toate
idealurile lor naufragiate, toate complexele lor de
inferioritate, toată tragica lor sterilitate? Nimic nu
mă întristează mai mult decât drama ratării și a nerodniciei. Dacă n-ar avea calomnia și calamburul –
cum ar mai putea supraviețui acești nefericiți contemporani?”
Mai este nevoie de vreun comentariu? Savantul, încă din viață, le-a rânduit pe toate. A lucrat
– am citit undeva – ca un bijutier care nu poate
fi interesat de vreun urmaş. El a fost şi Ctitorul
Neagoe Basarab, el a fost şi Meşterul Manole!
…Pe Mircea Eliade l-am întâlnit la Chicago.
Era o toamnă blândă și se afla în tovărășia unor prieteni iubitori. L-am luat de braț și l-am adus ACASĂ. Degeaba îl mai căutați prin pământuri străine. În
pofida criticilor ce încă i se aduc din partea ”glorioşilor rataţi”, el lucrează prin sufletele noastre,
sporindu-și gloria.
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Marian BARBU
(ROMÂNIA)

Între ficțiune și adevăr, foiletonul literar
Scriitorul Nicolae Bălașa, în recenta sa carte, Cerșetor în iadul de la poarta raiului, Ed. Autograf MJM, Craiova, 2017, 214p., a urcat valoric
până lângă Imposibila întoarcere (1971), Viața ca o
pradă (1977), ale lui Marin Preda (1922 – 1980).
Față de marele prozator, s-a apropiat și prin unele
romane, de până acum – Blesteme (1995), Pe apa
Sâmbetei (1998).
De la următorul roman – Puntea frântă și
căderea spre niciunde (2007), a început să fie mai
vitriolant, iar experiența de viață, de până atunci, a
căpătat mai profund patină politică, egalabilă (pe
anumite porțiuni) cu cea din Delirul (1975).
Cum scriitorii sunt trăitori în epoci diferite,
avantajul de viață al lui Nicolae Bălașa (n. 4 martie
1951), fiind și după 1990, deci când spiritul democrației a instalat forma liberă a exprimării, astfel
încât numai talentul și organizarea acestuia a rămas
în bătaia puștii ...criticii literare!
Inciziile fără anestezie în carnea unui trecut
becisnic, pe care Nicolae Bălașa l-a trăit, nu pot fi
uitate niciodată. Tăria spuselor lui a mai avut-o
„ieri” Ion Lăncrănjan (1928 – 1991), fie în Cordovanii (1963), fie în Suferința urmașilor (1978)
sau Fiul secetei (1979).
Actuala creație se dezvoltă pe propria-i biografie – de la naștere, până la actuala vârstă – în jur
de 60 de ani. S-ar spune că toate cele 26 de foiletoane sunt părți consistente ale unui puzzle biografic,
inimitabil și irepetabil, ale unei memorii mereu în
priză.
Din capul locului, trebuie precizat că toate,
dar absolut toate, sunt în stăpânirea unui bărbat care
gândește... filosofic. Raporturile sale cu lumea înconjurătoare sunt mereu luminate stilistic, în funcție
de vârstele pe care le traversează ori le împlinește.
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De aceea și limbajul adecvat, autentismului lui până
la formulări de libidou și alcov. Aș zice că întreaga
operă este traversată de o filosofie a vieții unui intelectual – de ieri și de azi.
Cum foiletoanele sunt înțesate de o oralitate
tranșantă, ele pot fi rostite la orice microfon, cu acoperire medie, scurtă sau lungă.
Scriitorul a atins,după apariția a 20 de opuri
editoriale, știința lui déja vu și a lui dura lex, sed lex.
Deși om de televiziune, cu un doctorat în aria
comunicării, Nicolae Bălașa, ca Darie odinioară,nu
și-a uitat ... Satul. A colindat peste mări și țări, dar a
revenit la sat, parcă să-și urmărească, din umbră,
creșterea și descreșterea... timpului socială la țăranii
lui. Politica nefastă de „ieri”, care a distrus satul
românesc, este blamată, mai în majoritatea scrierilor
sale. România cu greu va fi despărțită de satul care a
și format-o.
Scriitorul nu s-a sfiit, ca lângă filosofi consacrați ai lumii – Platon, Aristotel, Heidegger, Sf. Augustin, Karl Poper, Nietsche, Marx să-l pună pe
Hristos, și pe Nicu lui Mitroacă – atunci când se
întreabă Ce este timpul ? Ba, mai mult, încercând să
descifreze spusele lui Sigmund Freud, căutându-le
încheietura textelor despre sex, elev fiind, mărturisește (confesiuni, na!) că a trăit cu Elena, profesoara
de fizică.
Deși lumea satului îl vedea într-o partidă de
căsnicie cu ... Ghița. (Este pentru prima dată când
numele acesta apare în literatura noastră). Scriitorul,
ca să scurteze povestirea ..., formă preferată a acestuia, a făcut-o pe Ghița să devină nevastă și să aibă
și un copil. Într-un roman anterior, a zăbovit îndeajuns asupra speciei literare amintite, ca fiind apanajul întregii literaturi universale. Ba,că din primordii
(cuv ânt excedat de autor !), povestirea a surclasat
destineliterare@gmail.com
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pe celelalte sororale, devenind de sine stătătoare, în
timpurile moderne (de la Renaștere încoace).
Pentru a nu se crea impresia independenței
totale a foiletoanelor,Nicolae Bălașa recurge la apelative de intimitate colocvială – Dragii mei, Fraților,
Oameni buni. Nu în puține cazuri, opera scriitorilor
români – Ion Creangă, I.L.Caragiale, M. Sadoveanu
– chiar a unchiului său Marin Sorescu – se arată binevoitoare, cu ziceri și imprecații, care mai de care a
fi colorate și folosite la ...pont. Iau în discuție două
foiletoane. Primul se intituleazăDespre genialul –
genialilor și contextul fără context(al 15-lea). Are ca
motou un citat din Ion Creangă : Nu știu alții cum
sunt, dar eu când mă gândesc...
Începe cu o confesiune (cu dinți !) : Pentru
toți cei ce stau cu ochii pe mine, ca pe fata mare, cu
cumva să-mi provoc singur vreo desverginare, facem precizările de rigoare : am citat o jumătate de
frază din Creangă și nu opera întreagă (sic ! M.B.)
deși ar merita, câtă vreme mi-a umplut cu asupră de
măsură viața și, în special, copilăria.
Urmează o performare hasdeană la adresa celor care, intrați în pușcărie , vor să scape cât mai
repede,
pentru
că,
vezi
Doamne,
au
scris...Cărți. Legislația, fiindu-le permisivă, au profitat de ocazie ! Și atunci, vorba prozatorului invocat, dar ..., însă...,totuși..., orișicât... Și acum vine
ghilotina à la Hasdeu: „peste noapte, s-au licențiat
toți mitocanii și, una - două, mai la mititica, mai în
libertate, au devenit autori de cărți, deja prea mult
discutate. Că ele pot fi folosite suport la tigaia cu
ouă prăjite sau la oala cu lapte, de baba nu știu care, este o altă poveste. Bani să ai, că te fac to' arășii
scriitor, cât ai zice pește. Mă rog, nu vrem să generalizăm și noi ca să zicem că am zis.
A se vedea – pentru cel interesat! - mușcătura (stilistică) de crocodil, aplicată...politic și social,
unor asemenea specimene de troglodiți, care ne-au
infestat viața și devenirea ca atare. Atât.
Următorul episod (al 16-lea) ia în derâdere, à
la Swift, însă ce fu până aci – lumea scriitorilor ...
autentici, patronați de Niky, egalizați (cumva) cu
ceilalți, pe unde se vor afla. De aceea, se și intitulează: Despre sutienul Ghiței și mersul cu plugușorul.
Capitolul se deschide cu un segment de proză realistă – tăierea porcului de Crăciun, obicei păstrat în satul Seculești, din comuna Bulzești, și moardestineliterare@gmail.com

tea babei Rița (prin 1969). Cum tatăl, actant de bază
al cărții, întrebând bătrâna despre ... viitorul ei, hotărăște sacrificare animalului, că n-are de gând să dea
ortul popii. Muribunda dă un răspuns în doi peri,
specific limbajului din zonă. Și prin extrapolare,
specific țărănimii din această parte de țară.
-Mamaie, ia zii, mori sau ce faci? Că aș tăia porcul!(...)
- Taie-l, mamă, taie-l , că o să văd eu încotro!...
Când oamenii se ocupau de „aranjatul” animalului, baba murea în liniște, cu tot ceea ce își pregătise de cu seară.
Prozatorul Nicolae Bălașa acoperă, prin
această scenă, simplitatea vieții de la țară, din satele
de veche tradiție românească. Viața ... celorlalți își
continuă ceremoniile sau ritualurile (vorba lui Marin
Sorescu – hazu și necazu).
Cartea este împânzită la tot pasul de poncife
politice – libertatea de a spune este imperturbabilă în
toată scriitura. Personajele sunt de marcă, fie și
atunci când,nu par inventate de autor ori poreclite de
acesta. Oricum, fac deliciul ineditului: Rița lui Făsui, Ghioace, Foaca lui Focu,Jița lui Pătru, Cioacă,
Chirțu, Fane al Dinii, Dragu din Drăguleasa, Iulica
lui Făsui, Lulea (din Prejoi), Nicu lu'Mitroacă, Deșcă, Horhoană, Tropăneață, Marița de la Moară.(Despre ultimul personaj, avem un poem de la
Marin Sorescu în vol. La Lilieci. De-ndată ce personajul apare la amândoi scriitorii, cu aceleași tabieturi, înseamnă că ea a existat ca atare și a intrat în
analele satului ca un om sucit, ca o ființă de fast
proverbial).
Contra unei asemenea autenticități personagiale, i-aș opune „personajele” inventate tendențios,
cu bătaie sarcastică imediată: Scârță, Ștepârță, Lulescu, Ghecurcu, Mitulalitră, Prepuță (...), Turbați,
Țârdei Joiține, Cacavele și alți rahați împăiați
(mulți, nu glumă !), o să vorbim mai pe îndelete în
viitor.
Un avertisment dur, imprescriptibil: Până
atunci, nu uitați că ei sunt încă duhoarea timpului.
Put din cap până-n picioare a bodegă și poșircă (...). Mai ales când umblă bățoși prin urbe, filosofând, acum și fără dinți, despre cum că ar fi fost la
vremea lor ca telectualii desăvârșiți. Aiureli ! La
un adică, ei(că doar la asta se pricep) și acum ar fi
dispuși cu „să trăiți tovarășe Lenin, te slăvim, par43
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tid iubit...”.
Din când în când, îndrăgostitul din el, autorul, face tumbe poetice, vibrând de grație și originalitate. Lăsând astfel în urmă pe scriitorul sobru și
ponciș, încât îți vine greu să crezi că în același ghem
epic se află și un fir liric. (Mâine – poimâine vom
citi și un volum de poezii al incitantului prozator
Nicolae Bălașa).
Citește cu mare încordare biletul lăsat de
Elena, în garsoniera ei după plecarea sa în Egipt: în
baie, pe etajeră, lângă oglindă : Dragul meu, o sămi fie tare dor de tine. Ai rămas singur în locul în
care latră doar javrele. N-ai să poți rezista în aceste
condiții. Să ai mare grijă ! A ta Elena.
Și acum, textul poetic :
A sfârâit iarăși inima în mine. Atunci am bănuit
pentru prima dată că Elena a fugit din țară. Am ieșit
în balcon și am cernut cerul. Jos, spre mine, un fel
de fulgi de nea, în gândurile mele, doar urmele Elenei. În juru-mi , la tot pasul, Omul Nou – Supraom,
nemernicul, miez al sculii, sulii !
Scriitorul , de acum școlit, și ajuns la oraș
într-o anume funcție, trece la o proză memorialistică, în care viața țăranului ocupă principalul loc. Și
iarăși un foileton al cărui titlu este de departe de
sorginte filosofică:Despre nebunia vremurilor și
pierderea de sine.
La urma - urmei, Nicolae Bălașa reiterează
ipoteza blagiană că veșnicia s-a născut la sat. Lângă
ideea lui Marin Sorescu, nu numai dn ciclul La Lilieci, că satul este păstrător al tezaurului folcloric,
prozatorul de astăzi, prin întregul său discurs epic –
aflat în atâtea repere narative de până acum – nu
poate fi contrafăcut ori transformat în atâtea mutații
orășenești. Țăranii au fost cei mai necăjiți și manipulați de toate regimurile și de toți activiștii, care slujeau cauza. Autorul , ca personaj constată nu prea
târziu ca să răzbești, musai să te pui în jug cu dracu ! Elena spunea ca Marin Sorescu că „ieșirea-i
prin cer”.
Uitându-se în oglinda timpului scurs și la
meandrele timpului, Nicolae Bălașa mărturisește
: Regimul îmi dăduse sentimentul de putere și mă
înjugase fără să vreau. Conștient sau nu, eram la
tot pasul , aceeași slugă ca oricare alta, în iadul
de dinaintea raiului făgăduit de către Cel de Sus.
Vreme trece, vreme vine, vorba poetului.
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Deși în mare măsură, acțiunea (atâta câtă
este, slujind ideația desfășurată în respectivul foileton) este plasată în Bulzești și împrejurimi, rotinduse după voia autorului și scopul pe care și l-a arborat, lipsesc regionalismele sau cuvintele neaoșe,
vechi. Întâlnim totuși câteva, dar mă tem că sunt
consemnate în vreunglosar regional : rânză, paliu,
troacă, sadină, târș; plaivas și chichineață – deși cu
o arie de circulație mai restrânsă, sunt prea bine cunoscute, fiind pe cale de dispariție, și de a intra în
rândul arhaismelor.
Cum stă bine unei proze, cantonate în mediul
sătesc, să existe și ziceri populare ori formulări în
dungă. Iată câteva :
. averea poporului era averea lor, a activiștilor (...)
pierdere de vreme și vânare de vânt.
. de astăzi până ieri.
. de aici, până dincolo.
. dă-o încolo de școală, s-o ungem cu untură și s-o
mănânce câinii.
. [ieri] pogoanele și salbele măritau slutele.
O observație literară care induce un tragism
stăpânit. Iat-o cum o formulează prozatorul ca un
reporter de la fața locului : Țăranul stă cu coșciugul
în pod sau pe capul prispei și își urează singur,
drum bun.
Cartea în totalitatea ei este o frumoasă și
antrenantă scriitură gen matroșcă, cu un stil oral
ardent. O expunere de „n” motive din realitatea imediată care au legături nebănuite cu biografia autorului, căci întreg discursul este rostit la persoana întâi.
Filosofic vorbind, doar autorul are și studii în domeniu! Și, extrapolând în consens, omul, ființă socială,
cu voia sau fără voia lui, a devenit animal politic.
Scriitorul Nicolae Bălașa și-a asumat acest
regim, fie și experimental, și ne-a dat un Bildungsroman de o mare frumusețe eseistică.
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Daniela E. BOGDAN
(ROMÂNIA)

Din volumul Reflecții din deșert - maxime și cugetări
Drumul înțelepciunii prin Biserică trece.
Nu filosofii, ci sfinții, sunt cei mai înțelepți dintre oameni.
Nu există iubire adevărată fără smerenie. Și nici înțelepciune fără Dumnezeu.
Dintre toate lucrurile pe care le cunosc, Dumnezeu este singurul pentru care merită să trăiești.
O învățătură fără dragoste nu are nici o șansă să te schimbe.
Legile omenești se dau pentru anumite interese. Legea lui Dumnezeu s-a dat pentru iubire.
Nu tehnica va salva lumea, ci Dragostea!
Fără Dumnezeu, nici inteligența nu ne este de folos: este doar o bijuterie falsă.
Cel care are „școala vieții” are doar experiență și intuiție; cel care are „școala” Sfinților Părinți a dobândit
înțelepciune.
La toate întrebările noastre, Dumnezeu este adevăratul răspuns.
Lumina nu costă nimic. Întunericul – da.
Soarele ne luminează pe toți, dar nu toți îi răspundem cu lumină.
Putem trăi fără multe lucruri în această viață, dar fără sens nu putem! Iar sensul nu ni-l dă decât Iubirea.
Adevărul nu este ceea ce descoperi, ci ceea ce recunoști.
Doar prin sine însuși, timpul nostru interior nu ne oferă șansa de a deveni eterni. Numai Iubirea poate.
Am căutat în om noblețea și prietenia. Și am descoperit inconsecvența.
Este păcat că, uneori, ne irosim frumusețea cu oameni care nu au nici măcar noțiunea ei.
Plecați de lângă oamenii care nu își cer niciodată iertare! Ca să nu vă distrugă.
Vine o vreme, a ta și numai a ta, când concesiile pe care le-ai făcut altora, nu ți le mai poți ierta ție.
Nimic din această lume nu ne poate justifica răutatea. Nici măcar suferința.
Slăbiciunile nu ocolesc pe nimeni. Virtuțile – da.
Cine învață alfabetul succesului ar trebui să nu îl piardă pe cel al omeniei.
Păcatul este un ținut cu mai multe cărări.
Uneori revolta nu valorează nici măcar cât resemnarea.
Compromisul este o cheie. Dar nu ști pentru ce poartă.
Nu, nu viața este lipsită de sens! Oamenii sunt lipsiți de înțelepciune.
Disperarea este o punte: între cel care ai fost până acum și cel care ar trebui să fii. Ai grijă să nu aluneci!
Uneori a scrie poate fi un păcat de moarte. De moarte a misterului care suntem.
Tristețea unei opere de artă nu exclude înțelepciunea ei.
Înțelepciune fără suferință nu există. Suferință fără înțelepciune, da.
Nu trebuie să faci tot ceea ce simți, nici tot ceea ce gândești. Ci ceea ce ști că este bine.
Înțelepciunea îi lipsește omului nu pentru că i-ar fi inaccesibilă, ci pentru că, de fapt, el nu o dorește.
Nu de bogăție avem nevoie în viață, ci de sens.
Numai atunci când ajunge să gândească cu inima, omul poate judeca cu înțelepciune lucrurile.
Nu întotdeauna valoarea vieții unui om este direct proporțională cu durata ei.
Pe cei pe care nu îi îngrozește, gândul la moarte îi poate înțelepți.
destineliterare@gmail.com

45

Destine Literare
Există oameni cu calități și oameni de calitate. Primii sunt utili; ceilalți sunt o comoară.
Adevărul, Binele și Frumosul sunt, poate, singurele lucruri ale vieții care nu trebuie făcute cu măsură.
Omul se împlinește prin sensul, iar nu prin libertatea sa.
Tinerețea nu este a celor care o primesc, ci a celor care o păstrează.
Este un lucru mare să ai un prieten. Dar este unul și mai mare să fii tu însuți prietenul cuiva.
De orice rău poate fi salvat un om, de orice pericol sau capcană! De orice lucru rău poate fi salvat! Numai de
el însuși, nu.
Punte. Întrebarea este: iubirea sau interesul?
Patimă. Ne-a înnebunit iubirea atunci când am ajuns să-L neglijăm pe Dumnezeu.
„Visul unei nopți de vară.” Lasă-ne, Shakespeare, speranța în toate nopțile fiecărui anotimp! Și doar o dată
pe an iluzia.
Calitatea umană. Ar trebui să ne preocupăm mai mult de rezonanța cutiei craniene, decât de rezonanța
buzunarului.
Ironia soartei. Nu există oameni perfecți, fără nici un păcat! Dar există oameni fără iubire.
Iubire adevărată. Cel care iubește se și smerește.
Maica Domnului. Orice lucru bun ți se poate întâmpla, orice minune, și orice nenorocire poate fi evitată,
atunci când Cea mai mare dintre sfinți îți sare în ajutor.
Adam și Eva. S-ar putea spune că aspirația către virtute a intrat în lume odată cu păcatul.
Neascultarea. Am ales să fim niște fii risipitori.
Darul lui Dumnezeu. Nimic din ce este al nostru nu este al nostru. Nici măcar viața.
Existența lui Dumnezeu. Eu cred că știința este arta oamenilor încăpățânați: de a recunoaște sau nu
Adevărul.
Ireversibilul morții. Toate lucrurile din această lume, odată deteriorate, se pot face din nou, indiferent că este
vorba de obiecte, de relații sau opere de știință sau de artă. Toate lucrurile se pot face la loc. Omul nu se mai
face.
Înțelepciunea este un lucru rar. Feriți-vă de capcana propriei voastre eleganțe!
Indiferent de cât de mult ar fi câștigat sau ar fi pierdut el în viață, cea mai mare realizare a unui om rămâne
frumusețea lui interioară.
Într-o lume maladivă și mediocră, de inconștienți și de escroci, oamenii iubitori și verticali sunt percepuți ca
fiind nebuni sau fraieri. Dar, asta nu le știrbește cu nimic din măreție.
Am căutat în om noblețea și prietenia. Și am descoperit inconsecvența.
Nu te uita la fața omului, uită-te la sufletul lui!
Vine o vreme, a ta și numai a ta, când concesiile pe care le-ai făcut altora nu ți le mai poți ierta ție.
Este un curaj să-i cunoaștem pe alții. Este o dramă să ne acceptăm pe noi.
Adevărul nu este ceea ce descoperi, ci ceea ce recunoști.
A te minți pe tine însuți este cu mult mai grav decât a nu le spune celorlalți adevărul.
Triumful speciei noastre este acela de a fi folositori și altora.
Putem trăi fără multe lucruri în această viață, dar fără sens nu putem! Iar sensul nu ni-l dă decât Iubirea.
În lumea noastră, fericirea se definește, în primul rând, prin aceea că nu poate dura.
Cine are sufletul rupt să-și păstreze măcar mintea întreagă.
Cel mai mare rău pe care i-l poți face unui om este acela de a te juca cu sufletul lui.
Adevărata iubire începe de acolo de unde patima a luat sfârșit.
Adevărata dragoste nu așteaptă nimic în schimb. Dar asta nu înseamnă că este și împărtășită.
Din volumul de aforisme creștine „Reflecții din deșert. Maxime și cugetări”,
al autoarei Daniela E. Bogdan.
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Textul criticului și istoricului literar Aureliu
Goci, de la Uniunea Scriitorilor din București, text
care se află pe coperta IV a ediției a doua și a treia a
„Reflecțiilor din deșert”:
„Daniela E. Bogdan este un «caz» particular,
tipologic, de om care nu scrie decât aforisme, realizând o esențializare în cuvânt, căci structura sa creativă a conturat o «forma mentis» dedicată exclusiv
aforismului.
Maximele sale au o rezoluție personală, originală, de om îndrăgostit deopotrivă de armonia clasică, dar și de navigația elevată, pe corabia visului
romantic. Ineditul acestor aforisme este o meditație
religioasă, creștin-ortodoxă, care pornește de la marea noastră literatură interbelică, în special de la Nichifor Crainic, avându-și originile în operele Sfinților Părinți și scriitori daco-romani, precum Sfântul
Ioan Casian.
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Înainte de a se dedica scrisului, Daniela E.
Bogdan a fost un om al legii, împărțind pretutindeni
dreptatea. O împarte și astăzi, sub forma condensată
a maximelor sale, mai ales că idealul său aforistic
este acela ca, în puține cuvinte, să cuprindă triumfal
Binele, Frumosul și Adevărul.
«Reflecții din deșert» este o carte rară, care
va dăinui peste timp, supraviețuind acestor vremuri
tulburi ale noastre, și va lumina mereu mintea și
inima altor si altor cititori.
În calitatea sa de creator de aforisme de inspirație creștin-ortodoxă, Daniela E. Bogdan rămâne
un fenomen cultural unic apărut, la cumpăna secolelor XX – XXI, în spațiul geografic și spiritual al
porului român.”
Aureliu Goci
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Ionel BOTA
(ROMÂNIA)

Glosă a tuturor semnificațiilor, dragoste...
Lirica Irinei Lucia Mihalca sau despre un ritual germinativ al Poesiei
Privită acum, în perspectiva acestor ani careau trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca
anunța încă de la aparițiile în volume colective, în
presa literară, ori cu ecoul unor lauri binemeritați la
concursuri literare, o poetă matură, un autor care se
mișcă foarte original, aproape fără trac și cu dezinvoltura unui consacrat al genului, între programe și
stiluri, teme și modalități lirice, grupări și direcții.
“Cerul din inima mea” (Timișoara, Editura
Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copertă realizată de
Laura Lucia Mihalca, fiica autoarei), volum apărut
prin proiectul “Poezia - oglindă a sufletului” (concurs de volume de poezie), în cadrul Programului
Pro Cultura/ Dudeștii Noi, 2017 este și el scris cu
conștiința unei sărbători a cuvântului, cu un rafinament voluptuos și o voință irevocabilă de a exprima
o notă novatoare a discursului.
Eul liric operează, cu o mobilitate surprinzătoare, mutații în consistența fluenței afective a emoțiilor, senzațiilor, sentimentului, marcând o alchimie
a temperamentului care augmentează ardențele autenticității și o particularizează pe autoare între colegii de promoție.
Fiindcă, mai ales, nici chiar această explozie
de simplitate evocând, dincolo de elanuri ale simțurilor, un cult al iubirii ca ingenuitate primordială,
nealterată în dualitate, a ființei omului („Două aripi
stinghere la intrare/ încearcă să se-atingă,/ să simtă
aerul primului și ultimului zbor,/ clipa trăită în nimbul eternității.”), nu scade din valoarea unei poezii
care, în simfonia acestei febrilități afective, iscă un
spectacol aproape cromatic (poeta noastră este și un
pictor și un grafician deja remarcat de conștiința
critică), un imagism mărturisind o perfectă suprindere ludică a temelor modernității.
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Ca mentalitate lirică, evidențiind sensuri optimiste aceluiași veșmânt liric/ liricizat de puritate,
vulnerată de dăruiri senzuale, de candori obstinând
între lut și sideral, pământ și cer, himeră a veșniciei,
poezia Irinei Lucia Mihalca reconvertește din metafora luminii, a inluminurii și a inluminării, un vizionarism de-retorizat care aduce cu o căutare a adolescenței eterne. Iar dacă am fi mai atenţi la atmosfera
acestei poezii, am putea depista un destin al ei, mobilitatea artistică a autoarei dezvăluind o structură
poetică unitară, fără mari abateri de la confruntarea
permanentă cu sinele propriu, cu germinaţia peisajului interior („Uită-te în jur,/ coboară în tine şi priveşte, /în lumina strivită sub geană,/ dinăuntru în
afară, tot ce-am parcurs,/ în cercul fiecărei clipe,/picătura de rouă dintre cer şi pământ,/ viaţa noastră aşa cum a fost,/ singura noastră viaţă.”), angelicparadisiacă.
O stare de confesiune înfiorată, panoramarea
graţiei, fiindcă asta înseamnă reconvertirea sensibilităţii, trasează o fizionomie decantată în experienţă a
rezistenţei la orice modă a zilei, la orice ispitiri pretins resurecționale în discursul liric contemporan. Și
transformă întreg ceremonialul poemelor Irinei Lucia Mihalca într-un imn (cuvânt-lumină) al fericirii
universale: „Pe drumul spre lumină mergi, mergi
mereu,/înaintezi, chiar dacă, uneori,/ ești nevoit să te
mai întorci, dar mergi,/continui să mergi prin emanațiile umbrelor,/ prin raza de lumină izvorâtă din
En sof,/ prin triada celorlalte nouă raze,/ dincolo de
metafora gândului,/dincolo de cerul cuvântului,/
dincolo de punțile literelor,/ dincolo de orice măsură
a omului,/ în adânc, tot mai adînc,/ departe, tot mai
departe,/ treci de vămile atâtor lumi,/ cu erorile,
slăbiciunile,/ durerile și primejdiile lor,/ treci prin
destineliterare@gmail.com
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fiecare cer/ izvorât unul dintr-altul,/ treci de vârtejul
norilor/ în spirala creației,/ înaintezi prin visul din
vis/ din focul nepieritor al adevărului,/ în adânc, tot
mai adânc,/ departe, tot mai departe,/ dincolo de
trecut,/ dincolo de prezent,/ spre Eternitate,/ spre a te
cufunda, din nou,/ în viața izvorului Luminii.// -La
început a fost/doar cuvântul Lumină!” (Cuvântul
Luminii, p. 116).
Nu avem un simbolism criptic, aici, dar o
solemnizare patetică, un țipăt lăuntric sfâșie universul marilor trăiri, deplinul singurătății (ne naștem
singuri, murim singuri) fiind înlocuit de foșnetul
irealei lumini. Adesea, fantezia viziunii e temperată
de imagismul profund al ideii și
sporește misterul, exilează sufletul liric în structura aproape elegiacă a unui eu controlând cerebral până și voluptatea detașării
de senzualul obsesiei incendiare.
Iubirea, ideal, pare a fi,
aici, un sediment, un vestigiu
metaforic, rodul, efectul hipnotic
al aglutinărilor „sufletului” incomparabilei grații. Exuberanţa
temperamentului e, tot aici, atitudine, nu construcţie, iar alegoricul dezvoltă inclusiv jocuri ale
tragicului într-o originală retorică
a nostalgiei („Întotdeauna Ea ți-a
părut un copil rătăcit./ Iluziile dor
pentru că nu sunt eterne,/ altfel
de ce s-ar teme?/ Poate se tem să
se-ntrupeze în alt vis,/ de aceea gândurile se divid...”), sub genericul sentimentalismului-viziune,
fără exaltarea erotică din lirica altor confrați.
Poemul de dragoste (extract din mitul dragostei supreme, desigur) al Irinei Lucia Mihalca, pare o
rugă continuă, un crez solarian în vreme ce versurile
caută puterea noii rodiri. Dragostea e o formă de
extaz mistic, de clocot vital într-o configurare paradiziacă. Doar că eul auctorial exersează în șoaptă
„ademenirea” cuvintelor, sentimentelor, discursului
ființei.
Claritatea multora dintre poeme este imbatabilă iar idealitatea liricii Irinei Lucia Mihalca devine
un crez inconfundabil, perifrază a sensibilităţii. În
replică a diafanizării imaginarului, explorarea fiinţei
destineliterare@gmail.com

umane în profunzimea spiritului îndeplinește etapele
unui ritual de venerare. Frenetică magie, înnobilare a
spiritului prin cuvânt: „De scoți niște tablouri postate atâta timp,/ simți că peretele devine vlăguit,
inert?/ Ne regăsim pe-ntinderea aceluiași câmp./ În
nisipul clpesidrei, înțelegem, oare,/ clipa înșirată
mult prea repede,/ că primăvara-i doar o zi,/că florile
nu mai înfloresc,/ că păsările nu mai cântă, că oamenii/ nu mai zâmbesc și soarele nu mai răsare?// (...)
Priviri, atingeri, șoapte, lungi umbre,/ o mână întinsă, vis, dorință,/ parfumul memoriei, conturul formei,/ senzația prezenței, un zâmbet/ și-o lumină,
balsam de gânduri,/ imagini revăzute cadru de cadru,/ o disperare și convingerea/că nu se va-ntoarce niciodată.” (Să treci, să simți și să accepți, p. 65).
Misterul erotic insinuează
întoarcerea în etern, pare blazonul de viaţă, mascând o întreagă
odisee a ființei între traumele
memoriei pasive şi descendenţele
terapiilor de-purificatoare.
Pasională prin vocație,
poezia Irinei Lucia Mihalca percepe și intermediază neliniști
metafizice și elanuri ale nesfârșitelor reverii, supraviețuirea tonică prin inefabil, prin cuvânt și
prin marile eliberări ale eului în
metaforă.
Iată de ce încă un spectacol ideal, nu cel senzual-ludic, ar fi în poezia Irinei
Lucia Mihalca suflul mareic al unei sonorităţi distilată într-un fel de migraţiune a emoţiilor, ancorare a
răzvrătirilor cerebrale în stilul letrist-elegiac al ciudatei de-mantelări a memoriei până rămânee numai
dragostea, iubirea, sentimentul ingenuu, al temei
(mitului) femeii fatale.
Seducţiile poemelor ating un tragism al stărilor poetice, mimând, tautologic, deprivarea senzorială a ființei („Prin nodul de lacrimi curg simțirile
noastre,/ continuăm să mergem în umbra/ penumbrei
contopite/ din promisiunea fiecărui vis.”), cu un tonus al transmisiunilor emoţionale care are declicul în
şuvoiul afectiv al jubilațiilor juvenile însoțind această deja discutată voluptate metaforică. Uneori, „înci49
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frarea” sensului, urmată de grafierea cu majusculă,
au și ele cadențe de ritual, poartă și ele aură de ingenuitate.
Glosa tuturor semnificațiilor este, însă, dragostea.
Triumful realității senzoriale ține de voința
opțiunilor definitive, aspectul particularizează, o
dată în plus, acest univers liric. Comunicarea cu natura pură, însă, grefează îngemănări ale fascinației
atitudinilor cu hieratismul experiențelor și al stării
de entuziasm continuu: „Totul respiră, totul vibrează!/ Respirația de unde vine, iubitule?/ -Respirația
înseamnă viață,/ dacă există, există și viață!// - Unde
ești? Aici, cu tine, a ta!/ - Până în zori mor! Mă
simți?/ - Anormal de bine, un cuib de fluturi ești,/
am pășit, am trecut bariera,/ sunt dincolo de vis!// Cu respirația te-ating, ne topim,/ o plăcere unică,
dură, greu de suportat,/ cu mângâieri divine ne bucurăm sufletele./ O încleștare, fără arsuri,/ fără nimic,
am electrizat clipa!// - Așa m-am trezit, pătrunși,
contopiți/ - o liniște și-o nebună plăcere -,/ nicio
mișcare, transfer de lumină!/ Zidită în tine! Prin cântecul sufletului/ mă readuci aici cu plăcerea de-acolo
simțită./ Un strop de privire, un strop de etaz!// -
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Amestec de doi, nu te-ai desprins de mine./În contopirea noastră ne sărutam, privindu-ne,/și-nțelegeam
durerea plăcerii.” (Atingerea sufletului, p. 72)
Elanurile inocenței se mișcă, labile, în zona
sărbătorilor sentimentului, proiecția stărilor lirice
însoțește plonjarea (tot panoramare sentimentală) în
eonul unei clarități neoparnasiene.
Un intimism
caligrafiat, regenerând când și când, prin virtuți de
vrajă, închină spiritului apolinic topica mentală a
beatitudinii luminii.
Ființa, la rându-i, revarsă lumină, „temperatura cuvintelor” explicând și etapele unui spectacol incandescent. Imagistică augmentând euforiile ființei care
scrie, poemul de dragoste al Irinei Lucia Mihalca nu
mai trebuie fardat cu artificiul calpului.
Un lucru e cert: trebuie urgent abordate fără
ezitări și cucerite înțelesurile poeziei pe care o scrie
Irina Lucia Mihalca. Volumul “Cerul din inima
mea” asigură, deja, entuziasmul nostru de-acum;
toate argumentele sunt în favoarea opiniei că ne
aflăm în cazul unui autor matur, înzestrat cu mult
talent, autentic ca un profesionist al condeiului în
strategiile exprimării lirice.
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Șerban CODRIN
(ROMÂNIA)

Ion Pachia-Tatomirescu în căutarea lânei de aur
Este dificil să încerci o sinteză a viziunii poetice a lui Ion Pachia-Tatomirescu, pentru că, dintr-un
centru iradiant, căile poeziei sale merg spre extreme,
de la minimalism, la poemul amplu, liric sau cu tuşe
apăsate, eseistice.
Poetul a născocit salmul (un distih însumând
numai trei trohei / iambi, ori doi dactili / amfibrahi)
şi trisalmul, o terţină rimată, o proprie variantă de
haiku, unde este sugerat sensul, sau este un joc, apoi
a parcurs cărări inverse, lansându-se în elegii, pamflete, de multe ori, poeme enigmatice, în vers liber, sau rimat, unde, nu
de puţine ori, recurge fie la limbajul
ştiinţific al fizicii de vârf, cuantice,
ori relativiste, fie la un limbaj ezoteric, pelasgo-dacic / thracic, un arc
uriaş istoric, adesea amestecând cu
graţie ‒ sau cu ironie ‒ câmpurile, ca
într-o „cacialma abracadabrantă“, un
drept al poetului de „a-şi încâlci percepţiile“ asupra microcosmosului, ori macrocosmosului, sugerând că percepţia umană este aproximativă, sau numai o pură aparenţă.
Ion Pachia-Tatomirescu îşi crease universul
liric încă din volumul Munte (Bucureşti, Editura
Eminescu, 1972). Lansarea sa în oceanul poetic al
anilor ’70-’80 din secolul al XX-lea a fost luată în
seamă de critica literară: Vl. Streinu, Mircea Iorgulescu, Marian Popa, Laurenţiu Ulici ş. a. Fiindcă este
extrem de atent cu tot ceea ce i se întâmplă, poetul
îşi întocmeşte în amănunţime biobibliografiile, prevăzător la receptarea operei sale; în acelaşi timp,
spirit studios, şi-a asigurat un titlu de doctor în filologie şi îşi glosează propria judecată asupra literaturii altora în mai mult decât ample şi polemice propuneri de istorie a ideilor estetice şi literare contemporane. Implicat din plin în curentul literar europeadestineliterare@gmail.com

no-american paradoxism, este polemic cu anumiţi
teoreticieni, care se propun pe ei înşişi promotori,
motiv de contestaţii şi contraargumente, pentru că
poetul nostru, înarmat inclusiv cu arsenalul ironiei,
cunoaşte mai bine obscurele culise decât alţii mai
profitori şi răzbătători.
Să revenim puţin nu la ultima, ci la cea din
urmă carte semnată de Ion Pachia-Tatomirescu, Dea fotonii (Timişoara, Editura Waldpress, 2017). În
colecţia „Cosmografii“, prin titlu, autorul se joacă,
deoarece „De-a lumina“ i-ar fi fost
prea la îndemână, aşa că recurge la
termenul ştiinţific foton (greacă:
phos, „lumină“), cuanta de lumină, pe
care fizicienii ‒ cel puţin de la Gilbert
Lewis încoace (1926) ‒ o responsabilizează pentru toate fenomenele electromagnetice. Volumul este stratificat
în nouă capitole / cicluri de poeme,
chiar unele prozopoeme, totuşi, în
versuri libere, niciodată în proză, de lungimi diferite,
Eul coriambic-rubiniu însumând 44 de texte, De-a
fotonii (dar de la lumina din dor) ‒ 70 de texte,
celelalte şapte cicluri ‒ Etern-sigilatul chepeng din
capul de la scara care duce-n al zecelea cer, Dacia
din sarcofagele piramidei extraplate, Ozon, dinozauri, aspersoare, Risipitorul de prigorii, Cefalopodele focului, Craniul-rizom de soc şi Puterea
argilei albastre ‒, cam între 10 şi 20 de texte. În
orice caz, aranjamentul este aproximativ tematic, cu
forma unui poem amplu, subîmpărţit în segmente,
pentru uşurinţa lecturii, nicidecum facile, ci ridicând, de multe ori, unele probleme de înţelegere,
bineînţeles, totul subordonat capriciilor unui poet
care se joacă, de multe ori prin luarea în răspăr a
vreunui stil liric, aşa că, nu de puţine ori, m-am dus
cu gândul spre artele poetice ale lui Ezra Pound,
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teribilul poet american din Cantos, despre care unii
cunoscători afirmă, iar alţii nu infirmă, că ar fi marele bard al secolului al XX-lea.
Cum îi place
să se adreseze muzei, numită ‒ la sugestia lui Ion BudaiDeleanu, cel mai
mare bard român,
spre deosebire de
poeţii binecunoscuţi,
de la Văcăreşti la
Leonid Dimov, via
Eminescu ‒, „Muză
Bunişoară“, Ion Pachia îşi scrutează
una dintre mai vechile aventuri lirice: «[...] Muză
Bunişoară, însă, în ceea ce ne priveşte pe noi doi, /
un magic-minunos motiv mă face să-ţi dăruiesc o
unică, / o sublimă cărticică a mea, Caligraful de
salmi – / nu înainte de a-ţi reaminti că micropoemul
inventat / şi desemnat de mine prin cuvântul salm
rămâne, în istoria / literaturii universale, dar şi pentru Cartea recordurilor, / drept cel mai brevilocvent
între toate „formele fixe / de poezie“, ce-i un distih
din trei trohei (ori din iambi, / dar poate fi şi din
dactili, amfibrahi, etc)...!». (Cartea cu file-solzimari de cobră regală).
Spunând „brevilocvent“ în loc de „scurt“
(italian: breviloquente), poetul se întrece în propriile
cuvinte compuse, vezi mai sus „magic-minunos“, ori
„frumos-minunos“, dar şi: „dac-pandur“, „celeststiclos“, „literă-cer“, „literă-pământ“, „diamantelicee“, „facultăţi-diamante“, „sisific-mobil“, „vulturfecioară“, „grăunţe-stele“, „arbor-protuberanţă“,
„chipul-cer“, „ecou-murmurare“, „cuibar-craniu“,
„zalmoxian-dumnezeieşte“,
„constelaţie-harpă“,
„rechin-chitară“, „minibomba-prigorie“, „antene de
alb-bine“ etc, şi alte sute, cu sens în context, sugerând un alt limbaj pentru alte feluri de mesaje poetice. Câteodată inventează salcâmărie („pădure de
salcâm“), înzoriere, de la un inexistent „a înzoria“ /
„a se revărsa de ziuă“, grindinosul nor, „nor de
grindină“ etc.; inovaţiile merg până acolo încât unele
poeme au limbajul lor propriu, inventat ad-hoc de o
imaginaţie lingvistică debordantă, de un limbaj pachian-tatomiresc.
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Artele poetice abundă, mai ales la un teoretician al paradoxismului: «Dacă vrei să scrii un poem
frumos trebuie să ai un suflet / sublim, de vrei să
caligrafiezi un poem urât, trebuie / să ai suflet grotesc, de vrei să încrustezi în granit / poemul-uragan,
trebuie să ai suflet-laser, / proaspăt eliberat dintre
rifturi, dintre plăcile tectonice – / imense corăbii cu
soarta-n ghearele de lavă, / de foc, ameninţând cele
nouă ceruri...» (Despre un posibil poem-uragan...).
Rămână vorba între noi, aş fi preferat ca poetul să scrie acest „poem-uragan“, în loc să declare,
însă mă gândesc dacă nu cumva întreagă această
carte, sau întreaga sa operă ar fi, ori nu invocatul
poem: «Înaintea oricărei geneze este Dumnezeu: cu
tensiunea / liniştii uniform accelerate-n urechi, pânăn secundele / foşnitoare» ‒ astfel începe o „geneză“
(Muză şi o singură interdicţie divină), unde lucrurile sunt cam amestecate, însă, din când în când, capătă măreţie, într-un vocabular când ştiinţific, când
istoric («se află o zalmoxiană pereche, poetul şi muza – / cea cu plete de platină» etc).
Numitul Lenin, falsul revoluţionar şi autenticul dictator, victimă a lecturilor greşite din „marii
dascăli“, Marx şi Engels, dar şi dintr-un Hegel speculativ, răsturnat „în picioare“ de primii doi deştepţi,
se lăfăia în bronz ideologic, într-un aprilie 1989, de
ziua providenţială de naştere, nu a sa, ci a gulagului.
Am fost martor împreună cu poetul, în preajma colosalului monument-kitsch din Piaţa Casei Scânteii
din Bucureşti, la blasfemia unei ciori fără conştiinţă
materialist-istorică, de s-a găinăţat pe fruntea şi pe
nasul eroului între eroi, spre stupoarea tovarăşilor
„solemnizaţi“ de importanţa evenimentului acompaniat de o fanfară militară, intonând imnul naţional de
la Răsărit: «...cu un bronz / de douăzeci şi patru de
carate – şi pe deasupra, / un bronz pe care nu vor sta
niciodată ciorile – / ca la statuia lui Lenin, dintr-o
bucuroasă capitală / stâng-dunăreană a Daciei, ca în
acea zi de-april’ 1989, / când un corb aşezatu-i-s-a
pe frontalul statuar, / rămânâd acolo neclintit, chiar
şi când s-a aruncat / cu criblură asupră-i [...]» (Nu
fire de iarbă, ci fire de wolfram).
Nu-mi amintesc să se fi aruncat cu pietricele
asupra monumentului, pentru că ne oprisem să căscăm gura tocmai când ditamai imaginea religioasă a
„om-dumnezeului“ era insultată de cioara în rol de
„duşman al poporului“ ‒ şi nu te baţi cu zeii decât pe
destineliterare@gmail.com
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baricade moscovite, ca în decembrie 1991, sau în
epopeile homerice. Grozavele sugestii „cioroioleniniste“ au intrat şi în poezia mea, spre paguba
titanului de bronz gol prin interior, mare stimulent
pentru păsările cerului să nu-l ocolească, mai bine,
să-l „măzăcească“ dintr-o pură inocenţă.
Lui Pachia-Tatomirescu îi place să se plimbe
şi să ne invite prin mitologia pelasgo-zalmoxiană,
face trimiteri la mitologia greacă, de fapt împrumutată de la localnicii întâlniţi de migratorii ahei, apoi
însuşită ca un bun propriu şi depozitată în credinţe,
religii, epopei homerice, tragedii eskiliene sau euripidiene. În orice caz, „de-a fotonii“ / „de-a lumina“
nu-i cartea unui poet, a unui kithared apolonic, ci
mai mult, a unui iniţiat în pelasgo-dacologie / thracologie profundă, în religiile din susul şi din josul
Dunării, fluviul sfânt al multor popoare vechi, încă
trăitoare prin urmaşii lor direcţi, valahii / românii de
azi. De văzut / revăzut poeme precum «Pământ demperechere cu marea...», «Pseudo-război între Pământ şi Alianţa Apă-Aer...», «Rugă de Pământ la
pâinea din grâul nou al Daciei...», unde teritoriul
mitologic se aproprie de al lui Ion Gheorghe, dar
numai aparent, mai mult se completează decât se
interferează, dovadă că teritoriul este real şi poeţii îl
frecventează cu inspiraţie la tensiuni diferite şi cu
diverse instrumente cântătoare.
Iată o Scrisoare către „iubiţi extratereştri din
Valea Ozeneurilor“, deloc ezoterică, ci ironică, plină
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de trimiteri, aluzii, vorbe în doi peri, sau pe de-a
dreptul: «Dragi extratereştri, sunteţi bineveniţi / pe
plaiurile Daciei mele atât de pudruită cosmic...! /
Evident, dacă nu permiteţi să se infiltreze în rândurile / voastre, cumva, scursori ale imperiilor terestre, /
de care Pelasgimea mea dacică s-a săturat până în
gât», unde sunt pomenite multe astfel de „scursori“,
mai mult metaforic, pentru rebelul poet planeta desemnând Dacia furată şi falsificată de toţi veneticii
homerici, imperiali, asiatici, de oricare dintre culorile curcubeului, sensibilitatea cromatică auctorială
dovedindu-se de-a dreptul extraordinară, comparabilă cu a iluştrilor pictori, de data aceasta meşterul
zugrăvind în cuvinte.
Aflat „la a 70 ocolire a Soarelui“, poetul bănăţean / timişorean, pe cât este de olteantatomireştean, plăcându-i ambele adrese şi peceţi
nobiliare, ne oferă o carte bogată, grea, complicată,
atrăgătoare la lectură zăbavnică, de mitologie personală şi arhaică, blindată cu critice referinţe şi o bibliografie, din dorinţa de a elimina eforturile unor
viitori cercetători mai grăbiţi ai paginilor sale neliniştite, savante, vindicative, răsfoite între Munte şi
marea dindărătul căreia argonauţii au adus în Dacia,
nu în Grecia, lâna de aur, în limbajul noului kithared, cântăreţ la o kithara lirică, poezia de aur.
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Jean-Yves CONRAD
(FRANȚA)

Présentation de l’ouvrage
«Mémoriel des 3.048 soldats roumains
morts pour la France durant la Grande Guerre
1916-1918»
Agrémenté de nombreuses illustrations, cet
ouvrage, fruit de travaux de recherches incessants de
l’auteur, constitue, en cette année du centenaire de la
fin de la Première Guerre mondiale, un mémoriel
dédié aux 3.048 soldats roumains «morts pour la
France » et inhumés dans 42 cimetières communaux
et nécropoles nationales de la Première Guerre mondiale situés dans les régions Grand Est et Hauts de
France, à savoir dans 10 départements français.
Il se veut un livre de souvenir pour honorer
ces jeunes Roumains morts pour la liberté de notre
pays et pour permettre à leur propre pays de retrouver son intégrité territoriale avec la proclamation de
l'État roumain unitaire, à Alba Iulia, le 1er décembre
1918, cet État roumain unitaire ayant été démantelé
à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août
1939.
À travers ces quelques 200 pages, l’auteur,
outre la description minutieuse des faits, d’une part,
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des lieux et des hommes, d’autre part, veut souligner
de façon élogieuse les liens indéfectibles existant
entre la Roumanie, le pays de son cœur, et la France,
le pays où il est né. Après son ouvrage en hommage
aux Roumaines et aux Roumains ayant fait de Paris
la capitale intellectuelle de la Roumanie – «Roumanie, capitale … Paris», publié fin 2003 et dont une
réédition sort cette année, l’auteur veut apporter ainsi une pierre angulaire supplémentaire à l’édifice des
relations franco-roumaines, à l’égal de ses glorieux
anciens, tels Jean-Edouard Vaillant ou Emmanuel de
Martonne, par exemple, alors que s’ouvre l’année
culturelle française en Roumanie.
Il veut ainsi honorer de façon solennelle celui
qui, avec le général Charles de Gaulle, est considéré,
par lui, comme le géant de la diplomatie du 20e
siècle, formé en France et décédé dans notre pays, à
Cannes, le 17 mars 1941, qui exprimait ainsi ses
liens charnels avec la France:
«En France, je ressens le dor de la Roumanie
et, en Roumanie, je ressens la nostalgie de la
France.»
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Localisation des tombes militaires roumaines 1916-1918 dans les cimetières français
Commune
Région
Département Nombre Proportion
Arnaville
Grand Est
54
5
0,16
Assevent
Hauts-de-France
59
12
0,39
Bertrimoutier
Grand Est
88
1
0,03
Bischheim
Grand Est
67
14
0,33
Blaesheim
Grand Est
67
32
1,05
Buzy-Darmont
Grand Est
55
8
0,26
Cambrai – La Porte de Paris
Hauts-de-France
59
20
0,46
Cambrai – Route de Solesmes
Hauts-de-France
59
41
1,35
Charleville
Grand Est
08
1
0,03
Choloy-Ménillot
Grand Est
54
8
0,26
Dieuze
Grand Est
57
943
30,93
Douai
Hauts-de-France
59
14
0,46
Effry
Hauts-de-France
02
55
1,80
Flirey
Grand Est
54
3
0,10
Fourmies
Hauts-de-France
59
2
0,07
Guise
Hauts-de-France
02
1
0,03
Haguenau
Grand Est
67
472
15,48
Hirson
Hauts-de-France
02
278
9,12
La Broque
Grand Est
67
12
0,39
Labry
Grand Est
54
256
8,40
Maubeuge
Hauts-de-France
59
80
2,54
Maurepas
Hauts-de-France
80
1
0,03
Mulhouse
Grand Est
68
36
1,18
Neuf-Brisach
Grand Est
68
2
0,07
Notre-Dame-de-Lorette
Hauts-de-France
62
1
0,03
Noviant-aux-Prés
Grand Est
54
1
0,03
Noyers-Pont-Maugis
Grand Est
08
2
0,07
Pierrepont
Grand Est
54
1
0,03
Quatzenheim
Grand Est
67
1
0,03
Rambervillers
Grand Est
88
1
0,03
Raon l'Etape
Grand Est
88
2
0,07
Rethel
Grand Est
08
17
0,56
Saint-Quentin
Hauts-de-France
02
2
0,07
Sedan-Saint-Charles
Grand Est
08
8
0,32
Sedan-Torcy
Grand Est
08
24
0,79
Senones (La Poterosse)
Grand Est
88
11
0,36
Signy-l'Abbaye
Grand Est
08
12
0,39
Soultzmatt
Grand Est
68
678
22,24
Sourd (Le)
Hauts-de-France
02
1
0,03
Valenciennes
Hauts-de-France
59
3
0,10
Verdun (Le Faubourg Pavé)
Grand Est
55
1
0,03
Vouziers
Grand Est
08
1
0,03
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Région

Département
Ardennes
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

Total région Hauts-de-France

65
531
716
274
9
943
15
2.538
337
172
1
1
511

2,13
17,42
23,48
8,99
0,29
32,80
1,36
83,24
11,05
5,64
0,03
0,03
16,76

Total général

3.049

100 %

Total région Grand Est
Aisne
Nord
Pas-de-Calais
Somme

Jean-Yves CONRAD est né le 13 février
1955 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
En 1956, âgé de moins d’un an, il a gagné la
ville de Dieuze où son père s’est établi comme géomètre-expert et où sa mère fut professeur d’histoiregéographie dans le lycée de la ville. Parallèlement,
son père fut adjoint au maire de la ville durant 23
ans, s’occupant, en particulier, de l’industrialisation
de la petite ville du Saulnois.
Jean-Yves CONRAD a vécu son enfance,
son adolescence et son entrée dans la vie adulte dans
cette ville, fréquentant l’école maternelle et l’école
primaire Gustave-Charpentier, puis le collège et le
lycée Charles-Hermite, où il obtint son baccalauréat
scientifique, avant de gagner sa ville de naissance où
il obtint un D.U.T. Carrières de l’Information – Option Documentation (1976).
À l’issue de son service national dans les
Forces Françaises en Allemagne (Karlsruhe et
Trèves), il a intégré la Direction des Etudes et Recherches d’Electricité de France en mai 1978, avant
de suivre une formation d’Ingénieur à l’école interne
d’EDF et de GDF sise aux Mureaux (Yvelines)
(Septembre 1981-Juin 1983).
Après cette formation, il a occupé successivement plusieurs emplois dans le domaine administratif et comme cadre informatique au sein
d’Electricité de France puis à la Direction EDF GDF
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Services d’EDF et de GDF, avant de terminer sa
carrière, fin 2015, comme chargé de mission à la
Direction Réseaux Île-de-France.de la filiale de distribution du groupe ENGIE - Gaz Réseau Distribution France.
Ayant vécu toute son enfance près de la plus
grande nécropole nationale renfermant les sépultures
de soldats roumains, à savoir 943 tombes sur les 3
049 tombes roumaines figurant sur le territoire français – soit 39 % du total des tombes –, il fréquente la
Roumanie depuis 37 ans et a consacré sa vie personnelle à promouvoir la culture roumaine en France,
mais aussi en Roumanie et dans d’autres pays.
Pour son œuvre incessante au service de la
culture du pays de son cœur -15 livres ont été publiés à ce jour, livres inédits ou traductions
d’ouvrages roumains -, et 8 nouveaux ouvrages sont
en préparation (soit 16 avec leur version roumaine) , Jean-Yves CONRAD a été honoré par le Président
roumain au palais présidentiel de Cotroceni, à Bucarest, le 10 janvier 2003, de la Médaille du Mérite
Culturel Roumain au grade d’Officier – Option Littérature - et, depuis le 3 octobre 2006, il est Doctor
Honoris Causa de l’Université Etienne le Grand de
Suceava, dans le nord de la Roumanie, près de la
frontière avec l’Ukraine.
Ainsi, pour honorer ce pays européen longtemps considéré comme la Petite France de l’Est, en
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hommage à ses instituteurs et professeurs de sa ville
de Dieuze, il a tenu à éditer cet ouvrage servant de
lien symbolique entre cette petite cité de Moselle qui
l’a formé et à laquelle il reste si profondément attaché, et le pays qui l’a adopté : la Roumanie, d’autant
plus que la publication de ce livre coïncide exactement avec le 100e anniversaire de l’entrée de la
Roumanie aux côtés de l’Entente comprenant la
France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie, soit
le 14/27 août 1916. Grâce à la victoire du 11 novembre 1918 et à la suite du traité de Versailles qui
fut conclu s’est réalisé le rêve de la jeune nation
roumaine avec la création de la Grande Roumanie,
le 1er décembre 1918, à Alba-Iulia, avec la récupération de la Transylvanie, de la Bucovine du Nord
(actuellement en Ukraine, avec pour capitale
Cernăuţi, en roumain, ou Czernovitz, en ukrainien),
du district de Herţa (en Ukraine), de la Bessarabie
(devenue la République Moldave, avec pour capitale
Chişinău, en roumain, et Kichinev, en russe), du
Quadrilatère (devenu bulgare en 1945, avec la ville
de Bălcic) et du Banat roumain, partagé aujourd’hui
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entre trois nations – la Roumanie, la Hongrie et la
Serbie - , dans la région de Timişoara où se trouvent
nombre de nos ancêtres lorrains, particulièrement
dans les cités de Saint-Hubert, Charleville et Seultour, ces Lorrains étant des descendants de paysans
originaires en particulier du Saulnois et de la région
de Thionville, et envoyés aux confins de la Roumanie par l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche,
épouse du Duc de Lorraine François II, dans le but
d’assécher les marais du Banat. Ainsi, l’histoire de
la partie méridionale et occidentale de la Roumanie
rejoint l’histoire personnelle de l’auteur …
Dans cet ouvrage, vous découvrirez donc
pourquoi l’auteur peut dire fièrement :
«La Roumanie ne m’appartient pas, mais
j’appartiens à la Roumanie » …
… aux côtés de la citation de la poète et diplomate roumaine Elena Văcărescu inscrite sur le
monument du cimetière roumain de Dieuze:
«A la fière douceur de leur victoire unie/
Dormez au sol de France, enfants de Roumanie»
© Jean-Yves CONRAD – 2018
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Ovidiu CORNILĂ
(ROMÂNIA)

Poeme
Poveste
tăcerea cade-ntre noi
ca lacrima caldă
a primului păcat.
şi, în căderea ei încă vie
fiecare colţ de sărut
plânge-n trupul lui copil
povestea ce doare-a iubire…
Aproape
de atâta timp
caut noaptea
pe care-am pus-o deoparte
pentru tine…
noaptea dansului
prin care ne plimbam frunzele jumătăţi de inimi;
si ştii, iubito,
noaptea e-atât de aproape de noi,
că ne putem atinge veşniciile…
Tu eşti toamna
în toamna blândă treci
copilă-n voal de frunze
și liniştea mi-o furi
precum ți-e umbletul nemers,
dar peste tot trecut…
și mă blestemi prin boarea ta mireasmă
să te ating,
să te visez
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și să-ți urmez miros de depărtare
mirosul tău
de umed și de floare…
Ascuns
da, ascuns între mine și ce văd,
între ,,doresc” și ,,cred”;
eternul zbor de ne-cuvinte…
și prin aripi, mii de săgeți de nepăsare,
ca doi arhangheli rătăciți
în nevăzut de corp,
îmi intră împăcat
din umbra pasului tău mut
lipit de cer,
pământul însuși…
da, tu,
număr prim și număr ultim,
tu, ce nu te mai termini,
dar nici nu-ncepi,
tu, pe tine,
a fi-ul
dintre zid și brațe,
mă chemi și mă alungi
mă cauți și mă pierzi,
cât poți,
de când te știi,
de când m-aș vrea și eu știut...
și, în tăceri de foc,
în miezul propriei simțiri,
te văd dansându-ți clipele din gând
în timpul meu,
pe rând,
plutind cumva în jocul tău imaginar
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și desenând
cu palmele în cerc
un vag contur de răsărit
a ceea ce-ai fi spus cândva:
un ne-cuvânt șoptit…
Chemare
în mansarda amintirii
îmi răscolesc frunzele așteptării=îmi chem glasul eternei liniști
din constelația ochilor…
și-un balsam de mângâiere
izvorăște într-o atingere de floare,
de nu știu unde,
și îmi spune de tine…
te vreau, te simt
în sângele aerului cu care îmi trăiesc plămânii…
te sorb
de pe roua anotimpurilor
și te prefac în cer de privire,
te calc în zăpadă, pas de vis,
al meu, de tine…
și te urmez unde te-am găsit:
lângă timp
emoție,
nume nespus…
Departe…
departe de orice anotimp, ești atât de aproape…
de primăvară, viu de viață,
mă chemi prin toamna brațelor tale,
aromă de verde,
mă ningi cu fulgii privirii tale de decembrie,
viu, aproape, anotimpul meu…

ca o uitare amintită, aprinsă, una singură,
de unde îmi ești, de unde îți sunt,
început și niciodată sfârșit,
eu ție, tu mie…
departe și-atât de aproape
că mi te pot visa
unde ne putem exista,
lumi de eu,
vieți de tine…
eu ție, tu a mea…
Necuprins
nu știu să sper…
am învățat însă.
te aștept și nu știu când vei veni…
mă simt aer și nimic altceva, speranța mea…
așteptarea nu înseamnă miracol,
eu nu însemn decât eu singur,
eu și umbrele mele de vise,
vis de suflet,
sete de nemaiîntâlnit;
fii, fii, îmi aud ochii atingere!
de unde am plecat ?
mă voi opri vreodată?
sunt locul unde mă vei putea păși,
palma ta rază de soare,
privirea ta,
cerul meu…
rugăciune de a fi, singură ca și mine…
sunt aproape de nesfârșit,
iar tu ești mâna care-l poate atinge…
tu, tu, tu….

mă șoptești în fiecare an
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Cornelia COSTEANU
(ANGLIA)

DEBUT
Poems
Hands on fabric
Mind elsewhere
Invisible time slips away
Quietly.
So where are going wrong?
We are not.
We just follow our own path,
We travel through time and
leave a mark.
We touch souls, we smile back
And hurt without intention.
The mind is juggling, the soul is
Growing and we learn from them.
Just a look around and pause.
No thoughts, no past, no future.
Wasn't that just wonderful?
That moment was pure bliss.
Make it a habit.
Time
.
Our minds live in the past and fear the future.
We time our lives.
But do we know why?
For fear, for habit or just like that?
Some say there is no such thing
As time.
Our souls are eternal and so is our kindness.
A kind gesture will travel through time.
It will extend it, making it Worth.
In time, time becomes precious.
Has value, is real and means the world.
Time to live real, deeper. Quieter.
Slower.
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Watch more, notice all. Stretch the time, feel its
beauty and stay in this very moment. Forever.
Life formula
Best educator?
LOVE.
Need progress?
Add some LOVE.
Need care?
Give LOVE.
Want change?
Accept LOVE.
Stuck for words?
Think of LOVE.
Not sure yet?
Practice LOVE..
Miracles
Do you believe?
I do!
I see them in the eyes and smile of our children.
In your favourite pet walking behind you.
They trust without a doubt. Why can't you?
Watch a wound heal,
See a flower grow,
Notice a helping hand
Save a life.
Stop. Think. I know,
I believe that too!
Miracles are happening.
Just trust .
This is just another day
for you and me in Paradise.
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Alensis DeNobilis
(ROMÂNIA)

Braconieri de vise
Oraşul de aur

Azi

Oraşul de aur cu havuze-n livezi,
Cu valuri de ambră curgând peste toate,
Din stoluri de păsări cu ochi de aezi,
Ferestrele-s toate cu diamante drapate;

Azi sărbătoarea îţi inundă casa
Cum aripi cresc din zâmbet de copil,
Auzi cum clopotele bat suav în Lhasa,
Iar în Samoa cânt-un crocodil;

Cadâne cu daruri în braţe-mprumută
Ulcioare cu mirul curat de Damasc,
Iar îngeri de smirnă în inimi ascultă
Cum pruncii din pulberi stelare se nasc.

Vibraţii te străbat cu muzici sfinte
Şi braţele deschizi să-mbrăţişezi
Mătăniile sfinte din cuvinte,
Că în cuvinte doar imagini vezi.

Vibraţii de muzici se-aud, ori se pare
Că visele cresc înspre nouri liane,
Secunde clipesc dintru ceasuri arare
Parfumuri de mosc, valsând curtezane.

Ca diavolii pe flăcări de comori,
Dansezi, ascet ce levitează-n munţi
Peste zăpezi atinse doar de nori,
Ca florile din ochi ce cresc din nunţi;/ la nunti

Oraşul e parcă ascuns după zare,
Dar nimeni de el nu ştie să spuie,
Acolo îşi scarpină-n cap de visare,
Oamenii locului imaginare cucuie.

În voaluri de lumină te-nfăşori
Şi curgi ca păpădiile pe Criş,
Ţi-e sufletul mireasmă de ninsori
O fragă ce se coace-n luminiş,

O lene domneşte-n oraşul de vis,
Un somn te-nveleşte din arbori şi frezii,
Domniţe visează feţi-frumoşi de plictis,
Aşteaptă pe însuşi dumnezeul zăpezii.

Împodobeşti fiinţa cu armindeni,
Ca vechii daci cu sânziene-n plete;
De-o să te cauţi, tu eşti pretutindeni
Când vezi fântâna şi eşti mort de sete!

Din turnul oraşului un semn doar se face
Şi arborii cântă-n copiii ce cresc,
În voaluri de vânturi lumina se coace,
Eu caut oraşul. Visez? Mă trezesc?

destineliterare@gmail.com

61

Destine Literare

Muhammed DIBBASEY
(Aka Obafa Onema)
(GAMBIA, WEST AFRICA)

To God be the Glory!
I am,
Let me tell you a bit of myself to strengthen our association. I am a change maker and a positive thinker. I am a leader in the making. I have great accountability into the future. God gave me a gift to
share with love and kindness, respect and formality.
I am the solo tallow candle burning at the corner of
the room. Providing brightness for both the noticeable and the undetectable one I am the bridges that
connection the depth and the surface, i hunt between
the spokes. And make space to install peace, I am
the implements of God. Through me he spread out
his arms to bless you. I exposed my eye to see extreme and wide and listen to the hearths that whispered and wish to be glittered by the light radiating
from the divine. I am a hero; my cause of standing is
to fight for the kingdom of Love and splendor. I
strike my sword against evil. I blow my trumpet for
reconciliation. I am pitiable but ironic in my said. I
know how it feels to be discriminate, excommunicate and be isolated. Disability doesn't mean inability. Tie on me to take your stand Display out the
little you have I will tell you, you can. Grip my hand
and feel my heartfelt. It will never ache you or bring
you down. But it kindles you to reach your depth. I
symbolize the minorities and voice agents’ inequality. I uphold human right and dignity. Volunteering
for a sustainable livelihoods and inclusive participate for all.
I find peace in my friends’ heart.
I find friends in my inner being!
I go on a vocation in their thought!
My home is in their hearth!
I party in their memories!
I find happiness in my friends!
Thank you for been my friend.
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Live for the sake of others.
With the little you can offer
Give your quarter.
Don't let your neighbors suffer.

„I am I, like the, I people will say”
For all my lifetime I have live to believe that I am
not destined to subdue to any human being or what
so ever except God the Almighty. As long as we are
all shaped from the same particles and substances no
one is above the other. I have four limbs, head and a
body. Tell me what you have that I don't have? It’s
the brain? Of cause I do it’s depend on how much
we use it and what we use it for... Unalike colors and
forms exists But I consider all the difference characteristics to be the manifestations of God's ability and
infinite style of creation. Why should any person
take praise for this or fell left out. Be certain of that
each and every one of us came to this world with a
drive and an extraordinary talent that we need to
share with people. From one phase to another, the
more you mature the more conscious you became.
Until you finally discover the genuineness and the
purpose for your being. Lots of will find there
means through talents and skills and the list goes on.
What matters is the love and respect you have for
what you do. Do not live your live to impress people
rather you should leave to impact lives. This issue of
being self-centered is a major reason to most of our
failures. And it normally goes with the term I. I am.
I will. I most this are called the I people. They
thought without them nothing is possible. As if God
send them to supervise us... Thanks for your administration but God didn’t fashion us to walk or work
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with him. He asks us to follow him. Read from what
he did and do as he said. No one is an exception to
this. If you are punishable by God and i am. I don’t
need you to direct a message to God. Why should u
take the possession of me? Why you? We are making lot of mistakes. Humankind is beyond the level
of ownership. No one Belong to anyone. We are all
discretely brought to this world. For you to accept
this. The finest example to surcease will be that of
identical twin born of the same womb and the same
day but has different characteristics and qualities
both mentally and physically. This is miraculous .so
don’t think you solely own me. I am I, like the I
people will say. But for me I own ma self. Meaning
that I am the exclusive manager of myself. Do you
know that human being are such that you can never
decide for. All we do is suggestion and confirmations. But the final decision comes from the person
himself. Believe in the saying that you can take a
horse to the stream but you cannot force it to drink.

Not all about money or wealth
Is about humanity
Loving and caring

Destiny shaper

There are times in my life
That I love to have people around me
Not just any body,
Somebody productive and supportive

If you think that
You are part and passel of my success
You should be present during the cause of storm
And help me stand on my ground
It is not hard to include yourself in somebody's life
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Knowing who I am
And what I want
But we fail in caring.
And lacked in sharing
Giving care to the subsequent beings
Not in a negative way
But positively and consciously
We need attention
It has to be constructively
Mention
We need someone to talk to
Someone who understand and accept
Who we are and what we feel
Most especially value what we can give.

It doesn't have to be a relative
It could be anybody from anywhere
From a good and respective native
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Nicolae DINA
(ROMÂNIA)

Frați de suflet și de spirit
Floare rară, dar consecință a armoniei spirituale și a respectării valorilor morale fundamentale
care stau dintotdeauna la temelia credinței poporului
român, prietenia este cel mai profund sentiment plin
de noblețe și dăruire, de afectivitate și de solidaritate, de încredere și de afinitate reciprocă, fără a
exclude respectarea adevărului și a convingerilor
proprii, chiar dacă nu sunt îmbrățișate pe deplin de
celălalt. Acest ultim aspect presupune sinceritate
totală, în sensul că voalarea propriilor păreri despre
lume, despre viață, despre oameni, chiar despre prieten, nu se mai înscrie în adevăratul sentiment ce ne
leagă de acesta.
Toate aceste aspecte au caracterizat prieteniile literare din istoria literaturii române și nu
numai, durabile o viață întreagă, stârnind admirația
lui Mircea Eliade, acesta considerând că „o prietenie
care durează o viață întreagă este pentru mine un
miracol”. Cea mai cunoscută este celebra prietenie
dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă, primul devenind ceea ce numim „nașul literar” al secundului,
îndemnându-l să-și scrie savuroasele-i povești și
amintiri cu care îi descrețea fruntea plină de gânduri
și îi îndepărta melancolia „bădiei Mihai”.
În alt veac, este de notorietate prietenia
dintre Marin Preda și Cezar Ivănescu, primul, conform mărturisirii celui de al doilea, fiind învățătorul
său în ale scrisului („m-a învățat să fiu scriitor român”), relația lor de suflet sacră devenind legendară
în literatura română postbelică, ca și cea dintre Nicolae Velea și Fănuș Neagu din anii '70-'80, „ambii
tineri, sosiți de la țară și purtând semnele originii lor
«autentice»”, care au închegat „ani în șir, și un cuplu
prietenesc fizic, dar și să poarte deja însemnele succeselor viitoare!” (Nicolae Breban).
Și în veacul actual există asemenea prietenii
literare, prietenii care impresionează prin trăinicie și
sinceritate, prin afinitatea spirituală dintre doi reprezentanți ai literelor românești. Deși prietenul său deo viață, Constantin Blănaru, a trecut în lumea celor
drepți, sentimentul ce l-a legat pe Constantin T.
Ciubotaru de acesta dăinuie peste ani, devenind o
legendă, scriitorul teleormănean simțind nevoia de a
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o nemuri într-o carte ce poartă întreaga căldură sufletească, sinceritate și afectivitate ce i-a unit,
„Frățânele meu, Constantin Blănaru”, (2017,
Editura ROTIPO Iași), un impresionant volum epistolaro-memorialistic.
Plecând de la convingerea că prietenia este
„cea mai frumoasă floare de suflet pentru om” și de
la dorința de a da glas „doliului din suflet” păstrat de
trei ani ca semn al „durerii”, nicicum și nicicând
ostoite, a pierderii definitive a „FRATELUI DE
CRUCE… de suflet”, Constantin T. Ciubotaru dorește, pentru veșnicirea memoriei acestuia, să relateze „câte ceva din cele gândite de frățânele meu, de
Fratele Geamăn, sau Fratelo” (s.a.), formule de
alint reciproce, revelând afecțiunea, încrederea și
afinitatea de păreri, de gânduri și de idei, caracterizând astfel strânsa lor legătură de suflet, așa cum
reiese din scrisoarea lui Constantin Blănaru unde
afirmă că „suntem GEMENI la suflet”, ca și din
formulele de adresare cu care îți începe scrisorile,
cel mai des, aparând „Fratele de suflet sau Frățânele”!, „Super-Fratello”, „Al meu frate de spirit”,
„Frate între frați”, culminând cu „Frățâne mai
drag și ca ai mei naturali” ori „Cel mai și singurul
Frățâne al meu”. Toate acestea nu numai că exprimă sentimentul, născut și maturizat cu timpul în
inimile celor doi, dar explică și titlul cărții de față,
fiindcă, și pentru autor, prietenul rămâne tot „frățânele meu”.
Încă de la început, scriitorul apreciază că
legătura sufletească dintre ei a însemnat mai mult
decât o „prietenie literară”, deoarece aceasta s-a manifestat „și prin durată, și prin intensitatea trăirii, și,
mai ales prin acele fire nevăzute care leagă sufletele
oamenilor când au să-și spună multe lucruri, prin
cuvinte, dar și mai multe, prin tăceri…”.
Rememorând momentul cunoașterii, C.T.C.
prezintă o scurtă carte de vizită a prietenului său
(reluată în final cu mai multe informații), fost coleg
și student îndrăgostit de literatură, devenit ziarist,
profesor, metodist și inspector școlar la Suceava,
scriitor premiat, membru al Societății Scriitorilor din
Bucovina și al Uniunii Scriitorilor din România, dar,
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mai ales, comentatorul avizat și…exigent al primelor 15 cărți ale „frățânelui” său. Om „obiectiv, rațional, de o inteligență surprinzătoare”, Constantin
Blănaru se mândrea cu originea sa de „fiu de țărani
din moși-strămoși” și trăia plenar „bucuria pe care
ți-o dau cositul, tăiatul copacilor, aratul și toate acele
munci unde era nevoie de mușchi”, ocupații practicate cu mare plăcere încă din copilărie.
Însoțindu-le uneori cu mici comentarii,
C.T.C. publică peste 60 de scrisori din ultimii trei
ani de viață ai prietenului său, pe care îl situează
între „autorii de proză de analiză psihologică,
exegeții apreciați, elitiștii în sensul unei culturi umaniste de excepție, cunoscătorii «la perfecție» de limbi străine”. Scrisorile poartă stilul inconfundabil al
scriitorului, sintetic (non multa, sed multum), dar
cuprinzător, devenind o sursă bogată de informații
despre sine, despre familie, despre cunoscuții comuni, o întreagă galerie de „personaje”, cărora, ca un
adevărat cunoscător al naturii umane, le realizează
portretele din câteva tușe, despre preocupările sale
literare, revelând ipostaza unui literat preocupat de
evoluția literaturii, în general, și de aceea a prietenului său scriitor, în special.
Remarcăm prețuirea de care se bucură în
sufletul său dragul său „frățâne” în ipostaza de creator, elogiindu-i „ingeniozitatea[…], imaginarul[…],
spontaneitatea substanței”, însă reproșându-i, totuși,
„graba de a publica fără a mai citi o dată”. În scrierile confratelui său, criticul Constantin Blănaru,
constată că autorul este un „neastâmpărat” când este
vorba despre limbaj, că utilizează cu știință cuvântul, fie el și „neortodox”, comunicându-i că are „incurile firii creatoare, al convertirii sensului propriu,
posibil prozaic, în sens figurat, fantasmatic și de-a
dreptul fantastic, mitizant[…]și miticizant”. De altfel, îl ține la curent pe „frățâne” în toate epistolele cu
publicarea „cronicuțelor” despre cărțile sale și despre ecoul lor în rândul altor cunoscători ai științei
literaturii.
Ceea ce îl împinge către această corespondență este starea de singurătate pe care o trăiește,
mai ales după ce „s-a autoexilat” în Ardeal, stare
înviorată doar de scrisorile „celui mai și singurul
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Frățâne”, exprimată cu durerea depărtării, cu trei
luni înaintea dispariției sale neașteptate: „Mă simt
îngrozitor de singur! Foarte singur (s.n.), dar nu
speriat. Singur și mă bucur enorm să te știu
aproape! (s.n.) De ce doar tu mă scoți din starea
asta? Sau mă autoiluzionezi în acest sens? Oricum,
îți mulțumesc pentru asta. Trăiesc sentimentul că am
pe cineva alături. Contează enorm pentru suflet!”.
Epistolarul se dovedește un spirit lucid, dar afectuos,
scrisorile sale fiind o emoționantă mărturisire a
trainicului sentiment ce-l leagă de „fratellino drag”,
înalt rang familial acordat confratelui său moldoteleormănean.
Partea a doua conține o AD[D]ENDA, în
care autorul reproduce 12 cronici publicate de
„frățânele” său în revista „Crai nou”, unele fiind
însoțite de scrisori cuprinzând păreri și observații ale
cronicarului comunicate doar prietenului său despre
cărțile respective.
Partea a treia se referă la „stingerea
fulgerătoare din viață” a scriitorului, un CV și o fișă
de autor ale acestuia, panegiricele publicate de alți
scriitori în semn de respect pentru cel ce a fost
ziaristul, profesorul, metodistul, inspectorul școlar și
scriitorul Constantin Blănaru, în unul dintre ele
vorbindu-se despre „prietenia care l-a legat, în ciuda
distanței, a diferenței de temperament și de manieră
romanescă de CONSTANTIN T. CIUBOTARU,
prozatorul satiric de la Roșiorii de Vede”, căruia „i-a
fost cel mai fidel critic” (Doina Cernica).
În final apare un INDICE DE NUME
cuprinzând câte un scurt CV al scriitorilor cunoscuți
și al cronicarilor cărților autorului („albineii”, cum îi
numește în alt loc), fără pretenția de a-i numi pe toți.
Cartea de față este un simbol al prieteniei
dintre două „suflete pereche”, prietenie toată viața ca
de la debutul ei, sentimentul fiind cultivat, trăit, iată,
și după dispariția „frățânelui”, a cărui singurătate din
ultimii ani era alungată doar de veștile primite de la
prietenul său, revelând în autorul ei un om cu înalte
calități morale, dintre care cultul prieteniei este
primordial, un om de o rară sensibilitate, afectivitate,
sinceritate în exprimarea sentimentului care l-a legat
toată viața, chiar și după moarte, de „frățânele” său.
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Somnul de piatră
După război, Costea a trecut la meseria lui de
ospătar la Capșa. Aici a început să vină lume selectă
– politicieni, artiști, ofițeri superiori, oameni care
prosperau din comerțul cu făină și slănină; ”vechii”
erau marginalizați, iar prin anii cincizeci a început
teroarea; arestări în noapte, lagăre de muncă, închisori sinistre, canalul. Unii, chiar fără motiv, au fost
săltați, duși și duși au fost. O vorbă interpretată aiurea de vreun delator și la proces primeai sentința.”Confiscarea averii și închisoare pe viață”-.
Costea îi servea pe toți cu zâmbetul veșnic pe
față, cu respect, cu vorbe bune și niciodată nu a refuzat vreun bacșiș indiferent de cine era lăsat. Chiar
Gheorghiu-Dej, când servea cu câte cineva masa la
Capșa - și se întâmpla adesea – Costea era solicitat
să servească, iar la sfârșit se achita nota și o sută de
lei – mare era suta pe atunci – de care Costea știa,
era pusă special pentru el sub fața de masă.
Banii se strângeau cu grămada la Costea, devenit șef de sală cu separeuri în restaurantul devenit
acum al puterii populare. Și tot cu grămada plecau
spre rudele Suzanei din Ardeal, care, pe când alții nu
aveau ce pune pe masă, ele își ridicau case ca niște
palate. Și Costea știa, și pentru că nu avea copii,
privea cum banii lui se duc în buzunarele altora.
Încerca adesea să se îmbete să uite de durerea de a
nu avea urmași.
Cu speranța în suflet că va fi înțeles de fratele lui mai mic cu vreo șapte ani și că-i va da spre
înfiere pe Nuțu, băiatul mai mic, se prezentă într-o
fugă acasă, ceru sfatul mamei Dumitra și-i propuse
lui Marin scurt și fără ocolișuri să i-l dea pe Nuțu.
Marin clătină din cap în stânga și în dreapta, în semn
de respingere a propunerii, – ceea ce la bulgari înseamnă acord total – îi spuse franc în față că ”și zece
de aș avea și unul chior sau șchiop, tot nu ți-aș da un
copil de-al meu; tu știi că tata a vrut să mă dea de
suflet unchiului Peleacă și știi că am sta acolo o vară
și o toamnă. Ce nu știe nimeni este că îmi ședea în
gât orice dumicat când vedeam privirea la masă, nu
neapărat dușmănoasă, dar rece a mătușii Lina. Și de
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Crăciun i-am spus tatei că să mă omoare și nu mai
merg acolo. Așa că…înțelege-mă, Costeo! Am eu
două principii peste care nu trec: ginere în casă și
copil de suflet nu dau!”
Costea privi dezamăgit, și la propunerea lui
Marin ”ia de la ea din Ardeal vreun nepot sau vreo
nepoată!” spuse sec ”nu!” și plecă fără să salute,
glonț la gară. În tren își reproșă că barem nu a spus
tot ce avea de gând să facă: să construiască, la banii
lui, o casă mare și frumoasă în București, să-l poarte
prin școli, de-l va duce capul, să-i facă și la țară o
casă de să se-nvârtă după soare, că nu va mai bea
picătură de băutură, că…și tot el își zise că ”mai
bine beau și-mi petrec până la ultimul șfanț și uiteașa adio gânduri de pricopsire a urmașilor! În fond,
își zise Costea, dacă n-a fost să fie…să vedem cum o
să iasă!” Nici nu știe cum a ajuns în București, cum
s-a desprins din sarabanda gândurilor și cum, parcă
s-a trezit dintr-un vis care, după el, putea să devină o
realitate frumoasă.
Și Costea s-a ținut de cuvânt: a început, după
ce termina lucrul la Capșa, niște beții cum rar s-au
mai văzut. Din bacșișul ce-l primea - spunea că putea să cumpere o vacă bună – Costea tocmea două
trăsuri și-un taraf de lăutari. În trăsura din față ședea
el, în cea de-a doua taraful, care trebuia să-i cânte
orice fără întrerupere și să-l plimbe din cârciumă în
cârciumă până în zori, când plătea boierește lăutarii
și vizitiii și se prezenta acasă în zori cântând cântece
compuse de el despre viața lui, cum fusese, împletită
cu scene ale altor vieți închipuite ca și cum le-ar fi
trăit. Atunci, ultimii bănuți erau puși pe masă, cât
pentru a asigura coșul de a doua zi și, ca și cum s-ar
preda, ridica mâinile sus în fața Suzanei, care nu se
ridica din pat și-l privea ca pe un răufăcător, și-i
spunea teatral: ”ia, trimite în Ardeal, că…face Costea bani cum face găina ouă. A cam înțărcat bălaia,
că de, e vremea să treacă și ei la păscut!”. Și bodogănind în dialoguri imaginare, adormea repede cu
sforăituri, uneori aproape îmbrăcat, dar în mod regulat, în zorii zilei.
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Costea, însă, rămăsese în suflet cu un vis
spulberat și o dragoste parcă din ce în ce mai arzândă pentru Nuțu, pe care ar fi vrut să-l știe copilul lui.
Semăna cu tatăl lui, cu Ion, bunicul lui Nuțu, care se
stinsese pe la șaptezeci de ani și fusese om hotărât,
demn și de cuvânt.
Acum, când se îmbăta, îl apuca dorul de casă, de Nuțu și spunea tuturor că chiar de n-a avut
copii, are un nepot cu care n-o să piardă nicio luptă.
Ce fel de luptă?! El știa! Și pentru că după război
rămăsese cu patima băuturii și traumatizat de câte
văzuse și îndurase, când era beat transforma fantezia
în realitate și povestea câte ceva amestecând visul cu
aievea și ieșea un ghiveci de povestire de credeai că
ai de-a face cu un nebun de legat. Așa l-au găsit polițiștii prin București odată, beat cui. L-au întrebat
cum îl cheamă și de unde este, iar el le-a spus că se
numește Radu de la Afumați și că, evident, locuiește
la Afumați. Polițiștii l-au dus la numărul 9 și când
Costea s-a trezit între nebuni, a început să întrebe
cum a ajuns acolo. ”Radule, stai, nu mai bea, uite
potera colea” i-a răspuns un asistent solid. Ne-ai
spus că te cheamă Radu și că ești haiduc. Lui Costea, care nu-și aducea aminte de nimic, nu-i venea să
creadă unde a ajuns și de ce; cu greu lega ceva din
ziua de ieri. Nu era prima oară când pierdea actele și
rămânea lefter. Doctorii s-au convins că are o formă
de delirium tremens latent pe care alcoolul peste
limită îl excită și-l face să se manifeste.
Stând în preajma lui Costea când era beat și
ascultându-i balivernele, Nuțu , care credea, copil
fiind, cu sfințenie ce spunea unchiul, a avut surpriza
să fie luat drept copil cu probleme.
Când doamna învățătoare preda o scenă din
lupta de la Călugăreni, în timp ce povestea, Nuțu a
sărit ca ars și a spus că el știe cum a fost acolo.
Doamna l-a lăsat pe el să povestească și Nuțu a început să spună cum oștile conduse de Mihai Viteazul
au întâmpinat semețe armata turcilor condusă de
Pașa Hasan, cum frații Buzești, căpitani de nădejde
ai lui Mihai, luptau alături de unchiul Costea și
cum…aici învățătoarea l-a întrerupt cu un ”stai puțin, cine era unchiul Costea”, iar Nuțu flămând să-și
spună mai departe povestea a răspuns fără ezitare:”fratele tatălui meu”. ”Stai, stai puțin!”, a încercat
doamna să-l oprească iar…”măi băiatule, bănuiesc
că unchiul Costea trăiește”…”trăiește tovarășa. E la
București, vine mereu acasă, el mi-a povestit despre
asta. Avea și un lănțișor de argint în mână cu bobițe
roșii și spunea că după ce i-a dat lui Pașa Hasan un
pumn zdravăn, l-a aruncat de pe pod cu cal cu tot în
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apă…”, ”Hm…” și doamna își făcu semnul crucii
și-l însoți cu zâmbetul pe buze cu un ”Doamneferește!”....”Măi băiatule, ți-e rău, ai halucinații, ce
spui tu acolo?!” Clasa râdea. Nuțu rămase uimit și
doamna se adresă lui George: ”Ia, mergi și cheamă
pe coana Ana aici să-și vadă odorul vorbind în dodii,
că anul trecut la serbare s-a supărat foc că nu a luat
premiul întâi”. George o tuli pe ușă, iar Nuțu se dezvinovăți și spuse că mai bine îl aduce la școală pe
unchiul Costea când vine, să povestească el, dar că
”trebuie să așteptăm să se îmbete că treaz spune că
”de unde să știu eu?! Ce, eu am fost acolo?” Dar
beat spune multe povești cu haiduci, cu zmei, iar
mie îmi place să-l ascult”.
În vremea asta, intră în clasă valvârtej mama
lui Nuțu, coana Ana croitoreasa, nedumerită de o așa
invitație. Venise în capotul de casă și în papuci cum
apucase, iar cei o sută de metri până la școală îi făcuse în pas grăbit. După ”bună ziua, doamnă, ce s-a
întâmplat?”, clasa s-a ridicat în picioare în semn de
respect, a urmat repovestirea scenei de către doamna
învățătoare cu accentul pus pe prezența lui Costea pe
câmpul de luptă. Coana Ana înțelese repede despre
ce este vorba și în câteva cuvinte lămuri situația.
”Cai verzi pe pereți, doamnă!. A plecat om zdravăn
la cap și s-a întors țăcănit și cu patima beției. Când
bea, îți povestește vrute și nevrute cu toată seriozitatea că, dacă nu l-ai cunoaște, ai zice că așa e. Păi,
luna trecută i-au căutat milițienii și-n sobă, că a spus
la unii că are niște pistoale în cuptor. Copilul n-are,
doamnă, nicio vină. Om bun de altfel Costea; respectuos, gospodar, îți sare în ajutor cu orice; asta
când nu bea. Când bea, și stă uneori și cu săptămânile beat, parcă îl poartă necuratul. Zi și noapte umblă
prin sat cu vadra cu vin și cu câinele după el. Și cântă tot felul de balade, că are glas și știe să cânte, cânta-i-ar popa, că n-are și el un copil și de-aia suferă și
e nebun. Bani are, că-i face repede, dar cum îi face,
așa-i cheltuie, că…” și discuția deveni între doamna
și coana Ana mai tainică din care se auzea doar ”Suzana unguroaica…nu…la frații ei”. Clasa începu
zumzetul de copii lăsați liberi, Nuțu luă loc în bancă,
iar femeile continuară cu fața numai zâmbet să povestească între ele ceva când vesel, când misterios,
în șoaptă cu ”al meu…nu ședeam un ceas”, dar fără
talentul teatral al lui Costea și fără balade despre
haiduci.
Se despărțiră cu prietenie doamnele și coana
Ana nu uită să-i amintească lui Nuțu: ”vii tu acasă,
pușlama, că ți-am spus să nu te mai văd pe la Costea
când e beat”.
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Eugen EVU
(ROMÂNIA)

Eugen Evu despre Traian Vasilcău
Deductivă în lirica admirabilului poet de peste Prut, ființa însuși spusului poetom TRAIANUS
este pledoarie pentru limba neo-latină a Neamului
cel mare și neînfrânt al României…În departeleaproape ce ne susține întrolaltă, psalmismul lui este unul post modern, testamentar, ci necum al potrivitorului de cuvinte arghezian…Cartea primită ca un
dar va sta câteva ceasuri pe genunchii mei bătrâni,
apoi o voi înmîna unui alt mare compatriot, Alexandru Cetățeanu din Canada care, în curînd, ne va vizita via … Chișinău-Iași-Hunedoara - București,
Amărăști (Oltenia)… Editată, nota bene, cu suportul
Consiliului Național al Tineretului din Moldoba ,
lector științific Nicolae Fabian.între paradigeme religie - știință, poetul ne deschide o carte unitară,
astfel că de oriunde iei, rămâne întreg mesajul major, existențalist. Iată un eșantion:
Îngerul Tău, Doamne,
C-o mînă sdub cap
Doamne pe pământ,
Ca o floare a raiului,
În odăjdii de sfînt,
Tea caută cu aripile
Încrucișate pe piept
și, găsindu-Te,
faslnic visează…
…Lucindă rază
În brațe-ntîrziate de iarbă
( splendid, n)
A poposit…
Relația poetomului cu Timpul, Marele Anu,o simte
ca ajungînd un psalm( neo-testamentar), fără asemănare, în cîmpia iubirii de Tine( a) înflorit.
Revelația Luminei Line
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Și iată un poem cheie care dă măsura harului
harncial celui care înțelege uperior, revelatoriu,
splendoarea Ființei Divine ubicue:
Văd sunetul, aud lumina,
Am doar un clopot și o stea (excelent, n)
Psaltire de-ar fi viața mea
Mi-ai și ferice precum vina
De-a nut e mai putea uita..
( Surpările Ființei)
Negreșit, duhul revelatoriu și cunoașterea livrescă
ale lui Traianus sunt în rosul unui authentic poet
care jubilează în limba desfătătoare a Neamului și
veacului nostru, cel cu atâtea semen ale apocalipsyei ( revelation).
O atingere plăcută este cea cu poetica lui Theodor
Damian din USA, cînd scrie:
Lumina-I sunet și-n lumină
Tot sunetul nins cu mister
E-un Ierusalimîn cer,
Hai să-l vede, când se închină
Un crin în el- cel mai stingher
Nu este mare Dumnezeu
Ci sfînt ci infinit/ântinde-i mîna..
( citat idem)
Ascultând sfatul cuvintelor... vecia suferinței din
oricine,visînd nemurirea să-și petreacă în Dumnezeu, Traian Vasilcău ni se cuminică-comunică întrun mod elevat, cartea fiind ea însăși un îndemn la
cugetare și isihasm.
*
Traianus (Traian Vasilcău), Cînd s-au spus Îngerii
Editura Epigraf, Chișinău
Acad. onorifc Eugen Evu
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George FILIP
(CANADA)

EXHAUSTIVE
-poeme simfoniceMotto: „!...când eram mai tânăr
şi la trup curat...”
Cezar Ivănescu
v-am mai spus frumnoasele mele infinite doamne
ascundeţi pruncii nenăscuţi din zâmbetele iubirilor
depărtărilor voastre vor veni rostogol munţii
şchiopi
şi nimeni nu va bănui de-atâta alb cine este vinovat
pentru tâlhăria de a iubi la drumul mare al vârstelor
când toţi psalmii dau în pârg şi îngerii - pe biciclete
nu opresc la stopul poliţiştilor incredibil de amabili
care evadează in corpore după amoruri amăgitoare
asemeni taifunului nedomolit în palmele zeilor duri
care aprind focurile gheenice peste valurile moarte
2
un porumbel de gheață a adus-o pe Maria în pântec
şi a nins peste văile verzi ale speranţei cu fiat lux iar
de deasupra deasuprelor au plouat bolovani
legănaţi
în petalele ochilor domniţelor cele mai neâmblânzite
şi ferecate în zboruri care pierd bărbaţii cei mai
virili
printre spicele de zbor fragmentat în petale ce dorm
la picioarele colosului din Rodos aparent ucis de
timp
şi fără nemărginirea nemărginirii din care doar
visele
evadează sau caraulele fac dragoste prin cele
turnuri
cu număr par scrijelat în sângele de odinioară
neviul.
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3
la capătul celălalt zeiţele sterpe vă vor fi bocitoare
şi navele vor uita să se reântoarcă la vechile
ţărmuri
precum Ulisse sau Darius al lui Istapse – rătăcitorul
gonit de la pântecul mamei înainte de a primi nume
doar nimeni nu o mai face astăzi pe marele gardian
în bibliile perimate şi retopite mari imnuri marxiste
sărutând oştenii planetei cu dinţii galbeni de vodcă
propăvăduind în limba rusă prin coclaurile istoriei
unde doar dezertorii îşi fac cuiburi precum vulturii
împuşcaţi în zboruri nonsense de infecţii braconieri.
4
haideţi bărbaţi ucideţi legendele noastre ancestrale
se poartă crima, incestul, trădarea, poeme abstracte
ning spre progeniturile noastre care mereu ne înjură
ba de una – ba de alta – nimeni nu mai ştie sensurile
verdictelor pe care le dăm singuri sinucigaşilor
noştri
nu imnuri să le cânte stelele trădării fugite din
ceruri
şi să cadă potoape de flăcări peste nunţile
creştineşti
precum la Nunta lui Figaro când celebrul trompetist
a împuşcat calul în frunte pentru prânzul din Caana
iar Omul a falsificat vinul şi poeţii au murit însetaţi.
(va continua)
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De sărbători
Adică probleme complicate? Dar nu vroiam
absolut deloc să îmi pun mintea la bătaie și să aflu
vreun răspuns care să nu satisfacă pe nimeni. Mai
ales că abia ieșisem în stradă cu nevasta și copilul și
lui ăla micul îi curgeau mucii ca Dunărea și lumea
de pe alee, că între timp ajunsesem în parc, privea
ciotcă doar la el. Ajunsese deja un soi de vedetă.
Mai ales că două ore în urmă intrasem împreună în
farmacie, loc unde începuse să citească la cei trei ani
împliniți că VIAGRA FACE BINE LA SĂNĂTATE, de pe un AFIȘ CARE SUSȚINEA UNUL DIN
PEREȚII locantei.
Desigur că fusese o liniște mormântală iar
vorbele lui s-au putut strecura în toate urechile.
- Dar vai, domnule, băiatul dumitale citește deja ?
Întrebarea farmacistei sunase ca un pocnet de armă
de vânătoare.
Și nu mai puteam să neg că era al meu fiindcă maimuțelul îmi sărise iute în braţe. L-am ținut și
eu în continuare, ce era să mai fac?
Afară se pornise o răpăială bruscă menită să ne anuleze plimbarea.
Foarte bine,că tot trebuia să mă gândesc de
ce îmi fuseseră lăsate la dispoziție atâtea zile aproape albe.
Dar nevasta a dat drumul la televizor și neam pomenit căzând bâldâbâc în scenele triviale care
ne erau aruncate în față.Doar cel mic sărea într-un
picior în încercarea de a fi parcurs toată casa.
Afară ploaia se oprise dar chestia asta nu o
mai băga nimeni în seamă.Cel mic descoperise o
pereche de chiloți de-ai soției și îi purta în jurul gâtului ca pe un trofeu dobândit în luptele cu galii
.Filmul nu se terminase încă așa că aproape nimeni
nu i-a observat năzdrăvănia.Și nici măcar nasul nu îi
mai curgea.
Dar la ușă începu să țârâie soneria.Strident și
70

enervant,zău așa.
- Să te duci să îți faci bagajul,domnule,că din
film au rămas doar cinci minute.De unde știa ea
chestia asta?Femeile le intuiau pe toate,pe onoarea
mea.
După care le dădu drumul în casă socrilor mei sau
mă rog,tatălui și mamei ei.Depinde de punctul de
vedere.
Dar mă studiau amândoi prin aparatele lor de
vedere care mă determinau să mă întreb dacă nu era
ceva greșit cu mine. Iubita mea devenise parcă o alta
și îmi lua apărarea la fiecare vorbă,chiar dacă afară
se lăsase noaptea fără să stârnească proteste.
- Dar dumneata nu trebuie să îți pregătești
valiza?Uite că o știau și pe asta.
Soția le răspunse DA, SIGUR CĂ DA, în locul meu și mă luă repede de mână și mă duse în camera alăturată să mă ajute chipurile să îmi împachetez lucrurile.Dar mi se dărui încă odată și înainte de
a-mi fi recăpătat răsuflarea îmi atrase atenția că trebuia să îmi ajungă până data viitoare.Și să nu mă
pună necuratul să mă fi încurcat pe acolo cu cine știe
ce maidaneză.Uneori aveam impresia că mă iubea.
Apropo, lucrurile mi le ambalase dinainte vreme.Ma luat de mână și m-a reintrodus pe scenă, adică în
văzul creatorilor ei față de care eram total anesteziat.Nu îi mai băgam în seamă.Chiar dacă mama soacră se mai îndulcise și îmi amintea să nu uit să îmi
iau un pulovăr în plus fiindcă se apropia iarna și prin
Bârlad bătea crivățul la orice oră.
M-au dus cu toții la gară și tot ei mi-au cumpărat biletul de călătorie,chiar dacă trenul meu era
un personal nenorocit care purta chiar și nume. Fusese botezat Maricica și pleca exact la miezul nopții.
Socrii mei sau îndurat și mi-au luat tichetul la clasa
întâia.Îmi făceau semn cu mâna dar pe mine începuse să mă doară burta așa că m-am pus jos pe primul
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loc liber care mi s-a nimerit sub fund.
Până către Ploiești dormisem destul de bine
dar a venit nenorocitul de controlor care m-a trezit
din primul meu somn făcut în tren pretinzând că
vroia să îmi vadă biletul,minute de unde nu am mai
reușit să adorm până la capătul călătoriei. Am mai
putut doar să meditez la nemurirea sufletului. Pe la
Mărășești am privit ținutul cu multă luare aminte dar
toate ecourile bătăliilor primului război mondial se
stinseseră cu veacuri în urmă.Trecuse mult prea multă vreme de atunci. Chiar dacă mie îmi plăcuse istoria și cele povestite de tataia. Și cumpăram Magazinul Istoric lună de lună de la chioșcul de ziare din
apropierea școlii.Vânzătoarea se obișnuise așa de
tare cu mine că deschidea ușa tonetei și îmi ieșea
înainte cu revista.
Între timp trenul înghițea stație după stație,lăsând lumina să revină la matcă.
Controlorul a venit la mine și mi-a spus îndatoritor că urma Bârladul.Stația de călători semăna
izbitor cu cea din Predeal,cea în care ne dădusem jos
amândoi dintr-o pornire bruscă,să ne petrecem luna
de miere.
Am coborât pe peron și în stație am aflat repede ce autobuz trebuia să iau până la fabrica de
rulmenți din localitate. Casele păreau intrate la apă
și brusc mi-am amintit că urbea avea cea mai ridicată natalitate din țară,idee care mă făcu să mă întreb
dacă n-ar fi fost bine să mă întorc înapoi acasă .
COANE,TE-AI ZDRELIT LA BIBILICĂ?
Vorbise domnul Max dar nu îl mai auzise nici unul
din cei care împărțeau autobuzul cu mine.Domnul
Max era sfătuitorul meu care stătea la o masă din
tablă scorojită de pe malurile Senei și îmi dădea
uneori sfaturi.Era îmbrăcat ca în secolul trecut și
mustăcioara subțire nu îl împiedica să stea cu ochii
țintă către fundul chelnerițelor.Am trecut pe lângă
un parc imens care avea în mijloc statuia unui bărbat
care trebuie să fi fost a fostului conducător al țări
,unul care se născuse tocmai acolo în oraș .Mult mai
târziu avea să mi se spună că sculptura îl reprezenta
de fapt pe marele nostru Enescu.Autobuzul își făcu
pomană cu mine și opri la zece metri de intrarea în
fabrică.
Valuri imense de coji de dovleac mi se întindeau înainte și nesfârșitul lor mă făcu să cred că oamenii locului nu se mai ocupau și cu altceva.
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La poartă paznicul mi-a făcut semn să trec
fără să mai îmi ceară vreo hârtie.Drumul spre Personal a fost relativ ușor.Acolo mi-au cercetat hârtiile și
m-au repartizat la secția Role pentru ca în scena următoare să mă ducă în blocul de nefamiliști de peste
drum de fabrică și să îmi dea o cameră la etajul doi
al imobilului,pe colț ,neapărat pe colț .
În blocul respectiv sfârșeau toți stagiarii.Atmosferă de cămin studențesc,ce mai.
În spate se întindea un șir lung de plopi desfrunziți de vreo două sute de metri,plin ochi cu
corbi, imagine de care nu mai avusesem parte niciodată.Iar în față se afla drumul de vreo douăzeci de
metri pe care trebuia să îl străbat dimineața până la
intrarea în întreprindere ,cu pijama cu tot .Portarii nu
îmi cereau niciodată legitimația dar cred că nu vroiau să o facă .
Șeful secției respective era tot unul cu facultate dar individul terminase ca subinginer,chiar dacă
era un localnic.În birou eram cinci stagiari față de
care șeful secției perora zilnic și ne admonesta ca nu
cumva să mai plecăm în camerele noastre în timpul
programului.Dar dânsul își lua masa acasă în fiecare
zi.Purtat de caii putere ai Daciei personale.În timp ce
vorbea,căutam să îi descopăr blana de oaie cu care
se deghizase.Umbla mereu cu privirea în pământ de
parcă ar fi pierdut oarece.Noi de abia așteptam ca să
iasă din biroul nostru și să fugim spre camerele din
cămin pentru un pui de somn.Chiar dacă nu aveam
nevoie de el.
Cantina era lipită de blocul meu de nefamiliști și nefamiliste, ființele alea care își lăsau batista
să cadă și se așteptau să o ridici taman tu, dacă erai
cumva de gardă.
După o odihnă de o oră sau două o porneam
pe jos către urbe. Ca în ziua în care o fată făcea același drum dar puțin mai în față. Am grăbit pasul și pe
la mijlocul parcului am reușit să o ajung din urmă.
La care ea se opri și îmi spuse cu voce groasă
MĂ, TU EȘTI CĂSĂTORIT. E adevărat că îmi dădusem jos verigheta abia în seara precedentă dar
urma obiectului cred că avea să treacă mult mai târziu. Dar acuma se vedea cu ochiul liber.Fata se legănă mai departe de pe un picior pe altul după care
îmi spuse că dacă mă mai țineam de ea,urma să îmi
crape capul cu poșeta.Am făcut un ocol larg și am
plecat mai departe de unul singur.Prea era nărăvașă.
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Oh, Bârladule, Bârladule...
În oraș aveam să mă întâlnesc cu un alt nefamilist drept care ne-am îndreptat către primul restaurant disponibil unde am consumat câte o friptură
mare cât cascheta,vorba tatii.
Se apropia iarna și ici și colo apăreau troiene
de zăpadă care căutau să îmi acopere drumurile.Către seară mă băgam sub câte două pături dar
domnul Max era de fiecare dată de părere că nu
ajungeau.
El se afla tot la Paris și îmi trimitea uneori
mesaje verbale care mă făceau să mă îndoiesc de
sănătatea mea psihică.Dar prin zonă nu aveau nici
un spital de nebuni în care să mă fi internat și de
altfel mai toți pacienții posibili umblau pe străzi fără
să fi fost băgați în cămăși de forță.
Fulguia des și crivățul îmi băga toată neaua
aia în ochi și urechi și poate și în altă parte .Era oarecum dificil să ajung dintr-un punct în altul. Intrat
în birou,aveam nevoie cam de o jumătate bună de
oră ca să îmi revin.
Dar se apropiau sărbătorile de iarnă la care
eu trebuia să mă aflu în urbea mea natală,alături de
soție și cel mic, cel cu mucii .Și alături de socri?
Nuuu...
Îmi făceam socoteala că dacă îl mai lăsam
mult în pace pe șeful de secție,urma să scap drumul
către casă.Aveam impresia că se ascundea de mine.
Dar l-am prins în biroul lui exact cu o săptămână
înaintea sfârșitului de an și am intrat peste el.
- Domnule șef,vine Crăciunul și eu trebuie să
plec acasă.
-...???
- Păi am nevoie de câteva zile libere și dumneata trebuie să semnezi pentru ele.
-...
Nu era prea vorbăreț în ziua respectivă.
- Atunci te rog să pui un tacâm în plus la masa dumitale fiindcă am de gând să petrecem împreună sfârșitul de an.
Mi-a semnat imediat cererea iar eu m-am întors plin de bunăvoie în biroul tehnologilor.
Fetele păreau parte dintr-o trupă de revistă și
întrețineau colegii cu glume bune.În câteva minute
urma să se sune terminarea programului.
Moment în care totul avea să se dea pe nimic
dar pe mine nu mă mai interesa problema cu pricina.
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Aveam cererea semnată dar nu eram sigur că acceleratul care mă putea duce până aproape de casă circula cu regularitate.Ca să mă conving, am petrecut
două zile la rând în gara de călători și trenul avea să
își facă datoria de fiecare dată.Eram puțin cam stresat așa că Viorica mă invită la un film în oraș dar
fata era mult prea slabă ca să îmi fi pus mintea cu ea.
Puțin mai încolo de cantină construiseră și un bloc
de familiști spre care ne purtau gândurile destul de
des. Mai aveam de mărunțit cam trei zile până la
plecare dar responsabilul meu pentru scule pe atelier
mă întrebă dacă nu vroiam oarece carne de
porc.Sigur că vroiam.Trăiam pe atunci niște vremuri
lipsite de prea multe bucate și realitatea cărnii de
porc mă încălzi cu totul la gândul surprizei pe care
urma să o fac acasă.Uneori cumpăram rude întregi
de salam și parizer pe care le duceam prietenilor
care mureau de foame acasă.
La vederea noastră,strânși aproape în
cozi,localnicii își dădeau coate și ne făceau bucureșteni în bloc.Dar ironia lor era pufoasă și moale și nu
mă atingea deloc.
Urma să urc în tren cu geanta plină de astfel
de rude,vreme în care EA mă privea din vagonul
alăturat.Dar se mută în vagonul meu și cam la o jumătate de oră de la pornirea garniturii urmă să rezemăm un același geam.Desigur că și fețele noastre
erau relativ aproape.
Conversația o începu ea dar pe naiba că o
frână neașteptată îi lipi obrazul de al meu și căldura
pielii ei mă făcu să îmi doresc și alte frâne.Care nu
mai apărură.Așa că mi-am lăsat mâna pe brațul ei
care aducea a căuș.
Era subțire și plină de nuri și până la urmă
aveam să ne mutăm pe unul din scaunele de la capătul vagonului,eu fiind primul pe el iar ea în brațele
mele.
Probabil că ar fi trebuit să îmi văd de treabă
și să fi lăsat fata în pace fiindcă aveam o alta care
mă aștepta acasă,de mână cu noul an care ajunsese
să ne bată la poartă.
Dar cred că mă afundasem într-o cameră
neagră unde rămăsesem doar cu EA.Ne căutam buzele cu înfrigurare,cu setea celor care umblau prin
deșert.Mijlocul EI nu mai avea nici o taină pentru
mine.
Mihai trecu ca din întâmplare pe lângă noi și
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se făcu că nu ne vede.
Mihai,colegul meu din Bârlad,cel care avea
să se însoare cu o localnică sensibilă.
Pe naiba,era plin locul de flori frumoase și
neculese.Noi doi ne țineam deja de mână dar trenul
se apropiase periculos de mult de Brașov,de orașul
natal al celui care vă scrie .Sau poate că mă născusem în altă parte?
Am coborât pe peron și după vreo două sute
de metri am lăsat-o să se piardă în ceață pentru totdeauna.
Pe dreapta mă aștepta o mașină care claxonă
vesel la vederea mea.Cu soția la volan și socrii în
spate.Locul din față îmi fusese lăsat la dispoziție,poziție unde aveam să primesc o mulțime de
palme de felicitare aplicate pe spate .Dar eu nu aș fi
vrut decât să îmi pup nevasta fiindcă mă cam încălzisem în tren.
- Aţi pregătit ceva bun de mâncare?
Asta era cererea care adormea orice bănuială.Și de fapt nici măcar nu mă mai gândeam la ea.
Urmă să ne trezim în fața porților metalice
ale casei domnului pensionar dar nu avea nici o importanță fiindcă vremea avea să îndrepte lucrurile.
De fapt casa nu era doar a bătrânului ci o împărţea cu fiica fratelui dumnealui,o puștoaică de
numai nouăsprezece ani.Una care mă chema la ea în
casă și îmi umbla pe dinainte aproape goală.
Dar nu cumva să credeți că am profitat de situație.
Cu toate că subțirica mi s-ar fi pus pe genunchi în orice clipă.Dar eu îi dădeam de știre că nu
înțelegeam despre ce era vorba,chiar dacă ea își stăpânea cu greu mâinile să nu mi se încolăcească în
jurul gâtului.Între mine și ea viețuia doar un perete
subțire care lăsa să treacă toate șoaptele noastre de
amor.Adică ale mele și ale soției care îmi purta numele .Cred că nu era mai gros ca foița de țigară.
Tot în curte se afla în gazdă o altă fată,puțin
mai rotundă,care avea să mă ia de mână și să mă
întrebe dacă nu vroiam cumva să fugim împreună.
Pentru numele Domnului,unde să fi alergat
împreună?
Pe vremea aia eram așa de îndrăgostit de nevastă încât toate celelalte fete sau femei dispăruseră
cu desăvârșire.Era suficient ca soțioara să se lipească
de mine pentru ca eu să mă pierd cu totul.Până la
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masa de Crăciun mai aveam de așteptat 24 de ore și
toate femeile din apropiere mă întrebau ce mai îmi
dorea inima.
Amor,amor,amor,aș fi vrut eu să răspund însă decența mă trăgea cu picioarele pe pământ,chiar
dacă stratul de zăpadă nu depășea doi centimetri,dimensiune la care nu se putea face nici măcar
dragoste.
Oare Mihai cum stătea cu pregătirile?Îmi
spusese că avea o mulțime de frați dar că el era singurul care absolvise o facultate.
M-am apropiat de ea și i-am îndreptat o șuviță de păr care se încăpățânase să rămână în poziția
aleasă de ea.În casă începuse să miroasă a prăjituri
coapte care mă făceau să îmi plouă în gură.Soțioara
îmi îndesa din timp în timp câte una în vorbitor.
La care soacra se făcea că nu vede nimic,în
ciuda ochelarilor pe care îi purta cu o demnitate matriarhală.Eu mă dedulceam cu tata socru la câte un
țoi de țuiculiță.
Fetele pe care le aveau în gazdă plecaseră cu
toate acasă,lăsând în urmă un parfum greu de definit.
Și dacă îmi intra pe nări,mă făcea să amețesc aproape instantaneu.
Dar casa tatălui socru devenise de la o vreme
fragilă și indiferentă și fetele primite în gazdă se
străduiau să nu umble cu pași grei pentru a nu trece
dincolo. Bătrânul le pomenea aproape zilnic de respectivul DINCOLO așa că ele îl priveau cu mâna la
gură și degeaba le treceam palma prin dreptul ochilor fiindcă ele nu mai reacționau la nimic.Probabil
că ar fi trebuit să le fi luat în brațe ca pentru reprize
de vals nesfârșite.Prin curte mai stăruia nisipul plajelor de pe litoral dar tatăl soției avea bună grijă să mă
pună să mătur locul de la un capăt la altul pentru ca
mai târziu să le spună prietenilor că nu eram bun de
nimic.Prietenii lui erau de o vârstă cu el,un soi de
vestigii antice lăsate la vedere.
Dar după măturat, nisipul auriu reapărea ca
un blestem împotriva căruia nu se putea folosi nimic.Fetele erau plecate așa că trebuia să înghit totul
de unul singur.Măcar Laura să fi fost,cea care vroia
să alergăm împreună,umplând jumătate de curte cu
fundul ei rotund.
Mai ales că lumea fusese împărțită în parcele
și eu trebuia să fiu atent să nu calc pe unde nu trebuia.În vremea asta stăteau toți cu ochii pe mine,gata
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să răcnească la orice greșeală pe care aș fi făcut-o.
Dar eu mă concentram și umblam ca pe o
banchiză întunecată și plină cu pinguini.
De unde mai veniseră și vietățile alea?
Și la fiecare drum soția îmi promitea în gura
mare să vină alături de mine și să mă ia de mână deși
eu aș fi preferat să mă fi luat de altceva.
Chipurile tuturor păreau desenate pe cimentul de proastă calitate din curte.
Și de fiecare dată mă opream cu tălpile pe fața ei până ce o făceam să strănute,clipe în care ieșea
afară să mă întrebe de ce nu luam loc pe băncuța din
piatră situată în altă zonă.
Ei uite că nu vroiam și mă lăsam purtat de
valurile unei mări inexistente în care nu aveam cum
să mă pierd.Ar fi trebuit să îi dau de gol cu nerușinarea lor cu tot dar soția mă chemă la etaj și îmi spuse
că în treizeci de minute începea seara festivă.Și eu
nu reușisem încă să ies din oul meu primordial,chiar
dacă și alții dispuneau de așa ceva.
Mai ales că al meu avea o poziție neobișnuită.
- Hai lasă prostiile,îmi spuse nevasta,că s-a
făcut târziu și trebuie să mergem la masă.Am aruncat o ultimă privire către cerul prin care nu mai rătăcea nici o pasăre albă,vizibilă din orice poziție.Locul
meu la masă avea să fie în capătul din dreapta,alături
de soție.Tatăl socru rosti rugăciunea obligatorie după care ne turnă țuică de pere în paharele flămânde.
Am dat noroc după care ne-am pupat fiecare cu fiecare,fața socrului fiind ușor nerasă iar a soacrei
neașteptat de puhavă. Iar de a dragei mele să nu
cumva să se apropie careva că stau cu cuțitul în mână.
Apoi am început să tropăim prin antreuri,
sarmale, friptură,prăjituri și nelipsita șampanie.
Ne-am despărțit cu urările de rigoare la care
mama soacră ne ceru să nu uităm să fim cuminți și
naiba știe la ce vroia să se refere cu chestia asta.
Era o noapte romantică pe care nu trebuia să o fi
pierdut prea repede așa că am mai făcut un popas pe
balcon.
Iubita mea își lăsase mâna pe spatele meu și
zău că senzația asta făcea toți banii.
- Nu ai vrea să îmi spui una din poveștile tale? Mă încântă să te ascult istorisind vreo întâmplare, acolo .
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Dar parcă mai zilele trecute îmi spusese să
mai termin odată cu poezelele mele idioate.M-am
sucit de pe o parte pe alta și am început să îi spun
chestia cu leprosul care îmi umpluse copilăria .
Adică eram în clasa doua primară în școala
pe care notabilitățile o construiseră taman în coasta
bisericii reformate.
Pastorul bisericii pierdea o grămadă de timp
urmărindu-ne,clipe după care punea mâna pe telefon
și raporta la poliție cele văzute,cerându-le angajaților să ia de urgență măsurile potrivite.
După fiecare convorbire polițiștii se țineau
cu mâinile de burtă de atâta râs.
Traversam un sfârșit de primăvară care promitea să devină tot mai cald.Se terminaseră chiar și
orele de școală din ziua respectivă.Și eram fericit că
era aproape sâmbătă.Îmi adunam tacticos lucrurile
pe care le lăsam să cadă în ghiozdanul pe care nu îl
purtam aproape niciodată în spinare.Colegii deveniseră gureși dar nu îmi puteau întrerupe șirul negândirii mele pline de dulceață.Doi colegi mi se postară
de-a stânga și dreapta,așteptând să îi bag în seamă.
Dar momentul respectiv refuza să se apropie
prea repede .
- Măi,ne duci până acasă?
De ce să nu-i fi dus că doar erau băieți buni...
- Dar mai întâi trebuie să trecem în vizită pe
la un prieten de-al nostru.Are să ne ia doar câteva
minute.Ghiozdanul meu era gata așa că am ieșit afară toți trei pe ulița care ducea către ieșirea din sat.Pe
drumul meu către casă.Dar parcă hogeacurile lor
erau în direcție opusă.Câteva cute mi se desenară pe
frunte dar mi-am adus aminte că trebuiau să își vadă
mai întâi un prieten așa că m-am liniștit și am redevenit cel de la plecarea din școală.
- Uite acolo locuiește amicul nostru,îmi arătă
unul dintre ei cu mâna întinsă.
Casa era masivă și cuprinsă de un val imens
de tristețe,lovită mai peste tot de o ciupercă verde
care făcea lucrurile de neînţeles.
Cei doi m-au încadrat în mijloc după care am
intrat în casa care nu ne privea cu ochi buni.
Peste tot era întuneric.Am pătruns într-o bucătărie imensă în care nu puteam să disting nimic.După mai multe minute avea și vederea să mi se
obișnuiască și să le pot vedea prietenul.
Era un gigant de aproape doi metri,îmbrăcat
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oarecum modest și cu niște pete maroni largi pe mâini și față.
Nu știam nimic de petele respective dar am
intuit imediat că sus amintitul prieten era un lepros.
Doamne sfinte,mă aduseseră în vizită la un
lepros.Ar fi trebuit să îmi fie groază dar pe mine mă
cuprinsese un sentiment de milă imposibil de descris.M-am dus către el și i-am strâns mâna în tăcere.Eram alături de el și de suferința lui.
Între timp cei doi colegi își luaseră un rămas
bun firav și șterseseră putina.
M-am întors către uriaș și i-am spus că îi doream să fie bine.
A venit chiar el și m-a condus afară.Cei doi
se pierduseră în zare.I-am făcut uriașului sem cu
mâna de LA REVEDERE și m-am îndreptat către
casă.Mi-am propus să mă spăl pe mâini cam o jumătate de oră.
Dar până la jumătatea drumului aveam să uit
de intenție.M-am oprit chiar și pe marginea bălții
care se întindea în fața geamului meu,deschidere
construită pe unul din pereții încăperii care îmi umbrise primii ani de viață. Stăteam pe marginea apei
fiindcă auzisem că dacă pupai o broască,aceasta urma să se transforme în prințesă și să te ia de bărbat.
- Bine,bine,în prințesă,dar aveai bani destui
pentru bijuteriile ei?
Am privit-o ca în seara de Crăciun pentru ca
ziua următoare să constat că mai toate casele își
schimbaseră pozițiile.Trăiam într-o altă localitate,una părăsită de animalele care simțiseră că ceva
nu mai era în regulă.Mă uitam în ochii ei, să văd
dacă îi plăcuse vizita mea la lepros.Dar orice zâmbet
îi dispăruse într-o mlaștină de oboseală.
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În zece minute avea să doarmă dusă și să mă
lase cu amintirile mele.Ca de exemplu cu cea cu fata
care îmi promisese să îmi dea în cap cu poșeta.Sau
cea cu munții de semințe de dovleac din stația de
autobuz de la intrarea în întreprindere.Dar aveam să
îi ocolesc de fiecare dată.Și să mă gândesc că mă
aflam la poalele Iașului.Dar nu am luat niciodată
trenul către urbea respectivă,plină ochi cu pașii poeților.
De fapt viața era un râu care curgea monoton
către Dunăre.Fără să fi avut vreun pod care să mă
ajute să trec de pe un mal pe altul.Mai ales că o mână se întindea către mine și îmi cerea să o prind.
Dar cred că mă amețisem puțin,motiv pentru care nu
îmi căutam scuze de vreme ce nevasta dormea în
apropiere.Ziua următoare aveam să o întreb câte-n
lună și stele fiindcă ea era mult mai deșteaptă ca
mine.
Mie mai îmi rămâneau doar orele până la ziuă.
Și nedumeririle din privirile trecătorilor care
începeau să apară pe stradă. Pentru mai multe clipe
am avut senzația că priveam lucrurile din blocul de
nefamiliști din Bârlad,din apropierea milioanelor de
ciori care umpleau aceiași plopi desfrunziți de mijlocul iernii.
Dacă deschideam ochii, urma să revin în urbea mea natală în care vecinii căutau să mă calce pe
degete fără să caute vreo scuză pentru astfel de
gest.Eu treceam de fiecare dată mai departe.Și de la
o vreme trecerile mele erau însoțite de mâna soției
care mi se cuibărea în apropiere.Dar nu mai țineam
minte cât de aproape.Dar urma să aflu cât de aproape.
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Daniela GÎFU
(ROMÂNIA)

Profesor invitat în China. Consemnări
În luna decembrie, timp de 2 săptămâni, am
fost invitată ca profesor la Facultatea de Informatică
în cadrul Universității Huazhong Agricultural, departamentul Big Data Science. Procesul de obținere
a vizei a fost unul îndelungat, oricum, peste așteptările mele. Colegii chinezi, în invitația pe care mi-au
trimis-o, precizaseră toate condițiile de care aveam
să beneficiez în timpul șederii mele în Wuhan. La
Ambasada Republicii Populare Chineze, în timpul
verificării actelor depuse, consultantul a observat în
invitație că urma să fiu remunerată. Am fost pusă pe
linia de așteptare. Mă încadram într-un alt tip de
viză, viză de muncă… Și uite așa, am reluat întreg
procesul, solicitându-i profesorului chinez să-mi
trimită o nouă invitație, de data aceasta fără vreo
referire financiară.
Mărturisesc faptul că susținerea necondiționată a universitarilor chinezi, de care m-am bucurat
de la bun început, avea să pună temelia unei legături
interuniversitare… fără a o ignora pe cea multiculturală.
Data plecării mele în Wuhan: 10 decembrie
2017.
Mă căzneam să-mi țin în frâu neliniștea. Urma să pătrund în tainele culturii chineze tradiționale,
pe ritmuri bioinformatice… Întorsăturile neașteptate
de prin aeroporturi aveau să-mi testeze echilibrul
lăuntric. Știam, nădăjduiam că orice piedică, oricât
de supărătoare ar fi fost, undeva (Istanbul, Beijing,
Wuhan), cândva (în cursul zilei de 11 decembrie),
cineva (dr. Kevin Cohen și dr. Jingbo Xia), va fi
depășită cu surâs mai târziu. Oboseala demult îmi
intrase în oasele-mi înghețate dar, oricâte cafele
aveam să beau, efectul dorit refuza să se manifeste.
Un drum îngrozitor de lung, mai ales când
avioanele nu pleacă la timp. Aviz celor care vor fi
nevoiți să facă uz de navele companiei aeriene turce?! Din când în când, îmi bucuram ochii cu o ațipire, abandonată de-a lungul a 3 scaune de aeroport.
Atât de inconfortabile... Da, păcatul ambiției, în acele zile lungi de decembrie, se ștergea din ceaslovul
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divin.
China avea să se lase așteptată…
Poate cel mai mult m-a surprins neplăcut că
nu puteam accesa nici o aplicație Google. Fusesem
avertizată că voi pătimi în acest sens, mai ales la
site-uri ca YouTube, Facebook ș.a.m.d. Totuși, China este țară comunistă… E drept, mult mai capitalistă decât mă așteptam din multe alte privințe. Îmi
instalasem însă VPN (Virtual Private Network), nu
chiar pe toate dispozitivele (cunoscute azi drept device-uri), o rețea privată care permite - firește, descărcarea e contracost pentru fiecare dispozitiv - oricărui device (laptop, telefon mobil, tabletă) schimbul
de date peste rețele publice, cu condiția să ai internet. Încăpâțănarea mea de a putea comunica cu cei
dragi avea să învingă și în această încercare.
Atât de departe avea să fie China?! Primul
pas în Beijing se anunța și mai aventuros. În mod
paradoxal nu aflasem pe nimeni (nici cei care lucrează în aeroport) care să poată spune o vorbă inteligibilă în limba engleză. Rămânea doar acea mișcare ușor nervoasă din cap, cu zâmbete arborate pe
chipurile statutare. Mai aveam un zbor intern. Reușisem să-mi ridic bagajul din cursa Istanbul-Beijing
(aproximativ 10 ore). Oricum, pierdusem zborul
domestic, Beijing-Wuhan, din cauza unei întârzieri
supărătoare de 3 ore de care avusesem parte grație
lentorii turce. Aeroportul din Beiing era atât de mare?!
Rămănea doar speranța că voi avea cum să
comunic cu profesorul chinez care se ocupase de
planificarea zborurilor. Din ce în ce mai resemnată,
încercând să aflu ce mai puteam face pentru a ajunge
în Wuhan, un polițist chinez îmi arătă direcția spre
zborurile internaționale... Având pașaport străin,
bănuia că vreau să ies din China. Văzusem deja Domestic Departure, pe partea opusă celei sugerate.
Aici, alte peripeții.... Stau la coadă pentru
controlul pașapoartelor și, când să scot și eu o vorbă,
am înțeles că nu completasem un formular de declarare. Ce să am de declarat?! Furie?! Oricum, zborul
destineliterare@gmail.com
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fusese ratat. Cumva trebuia să mă descurc.
Dincolo de controlul acela extrem de riguros,
aveam – în sfârșit!!!! – să intru în posesia noului
bilet de avion. Profesorul Xia mă scosese încă o dată
dintr-o mare încurcătură. Apucasem să comunicăm,
în timpul acestei foieli administrative, prin aplicația
WeChat, preferată de chinezi (un fel de replică a
WhatsApp-ului). Mi-o instalasem în România.
Oboseala nu mai putea fi acoperită de nici
un fel de machiaj. Un chinez fâșneț avea să-mi ațâțe
calea o vreme. Slavă Domnului?!, zborul lui se
anunțase deja la aceeași afuristă poartă. Dar încă mai
era timp pentru a mă chinui cu întrebările curtenitoare. Era primul chinez care știa cât de cât limba engleză. O vreme mi-a tot trimis mesaje…
Aeroportul din Wuhan: 11 decembrie 2017.
Profesorul Xia, un chinez tipic: brunet, ochi
căprui, părul negru, mignon (în jur de 1,60m, o înălțime normală în provincia Hubei, după cum aveam
să mă conving), forma ochilor tipică asiaticilor...,
avea să-mi fie cea mai prietenoasă gazdă pe care și-o
poate dori cineva care vine prima oară în China. Și,
da, vorbește limba engleză surprinzător de bine. Nu
demult se întorsese din America, unde avusese o
experiență universitară în Dallas, dovedindu-se
oportună dezvoltării abilităților sale lingvistice.
Pe drumul de la aeroport la Hotel, am schimbat căteva impresii despre călătoria mea plină de
surprize, ochii mei fiind năuciți de grandoarea clădirilor. Un plăcut sentiment că șederea de aici, pe parcursul celor două săptămâni, va fi minunată. Primisesem cheia unui apartament superb, în jur de 60 mp
(2 băi, una mare cu vană, ambele dotate și cu duș),
cu 2 camere dotate cu toate cele necesare confortului
domestic. Într-o cameră trona un pat matrimonial cu
așternuturi impecabile... În celalată, o canapea cu
două fotolii, o măsuță de sticlă și un dulap – bibliotecă. Aveam să aflu de la profesorul Xia că nici la
hotel nu se vorbește limba engleză... Urma să mă
aștepte în fiecare dimineață, programul fiind deja
stabilit în cel mai mic detaliu (se ocupase atât de
partea profesională, cât și de cea turistică). Ai putea
descrie într-un capitol senzația de Bun venit! Da,
chinezii știu să trezească în invitații lor sentimentul
că fac parte din familie...
Programul profesional începea chiar de a doua zi. Prima zi, o scurtă vizită prin Universitate, masa de prânz (la ora 11:30, toată suflarea din instituție
se îndrepta spre sala de mese). Apoi, o întâlnire cu
studenții de top (cumplit de grea îndeletnicire, când
nu aveam o limbă comună?!). În zilele ce-au urmat,
aveam să țin cursuri de prelucrare a limbajului natural, o componentă a inteligenței artificiale de care
mă ocup, pe probleme biomedicale, profilul depardestineliterare@gmail.com

tamentului în care fusesem invitată.
În prima sâmbătă de la sosirea mea, aveam să
țin și o comunicare în cadrul unui workshop pe probleme biomedicale (Frontier in Natural Language
Processing and BioNLP) în care aveam să cunosc
câțiva cercetători și profesori chinezi de la alte universități.
Dacă ar fi să spun câteva dintre impresiile
care îmi trec prin minte acum la două luni de la întoarcerea mea din China, categoric este o țară captivantă și diversificată. Și aici, păturile sociale se disting cu ușurință. Zone în care sărăcia te apucă de
mână pe stradă și zone în care luxul aproape te șochează.
Pentru o româncă, așa cum eram eu, China
fascinează din toate punctele de vedere. Orașul
Wuhan (când am dat prima oară să aflu câte ceva
despre el pe Internet, site-urile erau doldora cu informații despre Simona Halep care părăsise turneul
de aici în turul al II-lea în septembrie 2017, după ce
fusese învinsă de rusoaica Daria Kasatkina) are un
farmec special și am avut bucuria să vizitez multe
dintre obiectivele lui culturale, firește și Turnul Cocorului Galben, simbolul orașului. Regret, însă, că
nu am avut ocazia să vizitez un templu budist, cum
ar fi Guiyuan, dat fiind că acei chinezi cu care am
interacționat nu prea erau preocupați de lăcașele lor
de cult.
Mâncarea este foarte gustoasă, cu atât mai
mult când ai șansa să te bucuri de ea la ea acasă.
Mărturisesc faptul că întotdeauna mi-a plăcut mâncarea chinezească. Nu a trebuit să schimb bani în
yeni chinezești (1 yen ~ 0,035 lei), dat fiind că nu
m-au lăsat să cheltuiesc nimic din propriul portofel.
E drept, nu prea am făcut abuz de generozitatea lor.
Pot spune, însă, că prețurile sunt de bun simț. Și,
când e vorba de masă, chinezii se respectă. Comandau zeci de feluri de mâncare, specialități pe gustul
oricui, vegetarian sau carnivor. Condimentele lor
specifice dau o savoare aparte oricărei combinații
culinare. Am evitat tot timpul să întreb, din ce-mi
recomandau prietenii chinezi, ce tip de carne se afla
în felurile culinare care-mi stârneau interesul papilelor gustative. De plăcut, nu avea ce să nu-ți placă….
Există, însă, o probabilitate suficient de mare să fi
îmbucat și produse “nutritive” dintre cele despre
care apucasem să citesc că se consumă în China…,
gândaci, câini, pisici…
Citesc că Republica Populară Chineză în ultimii 25 de ani s-a transformat într-o țară comunistă
capitalistă, importând cu succes capitalismul din
Singapore. Pot spune că descrierele pe care le-am
citit pălesc în confruntarea cu realitatea. Depinde ce
anume te interesează și cum ai de gând să-ți alimen77
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tezi curiozitatea.
Spațiul fiind restrâns, mă văd nevoită să închei povestea mea în China. Mă gândesc să public
un jurnal… Toate la timpul lor.
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Aureliu GOCI
(ROMÂNIA)

Alexandru Piru la Centenar
I se spunea Profesorul...
Prima generaţie de critici călinescieni – în
care mai pot fi integraţi Adrian Marino şi George
Mărgărit – trebuie să includă în primul rând pe Alexandru Piru, asistentul la Universitate al Maestrului,
cel mai iubit şi devotat urmaş, omul care a copiat, cu
mâna lui, monumentala “Istorie a literaturii române
de la origini până în prezent” (1941), criticul care a
păstrat, venerat, continuat şi cultivat gloria Maestrului.
I se spunea Profesorul. Adică, în prezenţa lui, alţi profesori,
academicieni, scriitori îşi pierdeau
orice calitate didactică. Paradoxul e
că la senectute nu-i mai plăcea deloc învăţământul, nu mai avea încredere în magistratura formativă.
„Cine învaţă pe cine?”. Dacă îi controlăm la originile didactice, vom
afla de multe ori, la baza carierelor
universitare, pile, nepotisme, interese politice, şi nu o adevărată vocaţie, îşi argumenta el poziţia. În ultimii săi ani de
viaţă, când era director la „Dimineaţa” începuse să-i
placă gazetăria care îţi dă libertate de opinie, de circula¡ie şi de valorificare a talentului scriptural.
Al. Piru era foarte indignat că nu putea săşi aniverseze ziua de naştere (pe 22 august, prea
aproape de 23 august). De aceea, începuse să-l iubească pe Panait Istrati (despre care G. Călinescu nu
avea o părere formidabilă), dar care, şi el era născut
pe 10 august 1885 (stil vechi, plus 12 zile transfer la
calendarul iulian).
I se spunea Profesorul şi pentru că nu exista, în ultimii 50 de ani, cineva care să fi trecut prin
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filologia bucureşteană şi să nu-l fi avut profesor. I se
spunea Profesorul, deşi el reprezenta cel mai exact
Elevul, adică ideea de discipol şi continuator fidel,
care învaţă şi acumulează continuu. De la G. Călinescu, pe care îl considera al cincilea geniu-zeu al
literaturii noastre, a moştenit două dominante de
interes: Eminescu şi Istoricitatea literaturii române.
Puţini ştiu că Al.Piru a debutat chiar ca critic şi istoric literar – şi nu ca poet, cum s-a
mai afirmat - cu un articol despre
Eminescu, în revista liceului “Ferdinand I” din Bacău, în 1934. Ultima sa carte va fi Eminescu azi,
apărută la Editura „Gramar” (Mondero), editură pentru care îi plăcea
să lucreze în ultimul timp, cu programe editoriale şi prefeţe.
Fiind discipolul său, dar şi
cel mai apropiat de Profesor, am
cunoscut şi povestit multe detalii
din viaţa sa, unele foarte amuzante,
cum ar fi momentul în care am plecat amândoi la
Mangalia, ca să cumpărăm o casă, având la noi o
valiză cu bani...
Timpul, epocile, regimurile au trecut peste
Al. Piru (născut la 22. VII. 1917, la Mărgineni–
Bacău) fără să lase vreo urmă aparentă, deşi nu a
fost lipsit de căderi şi înălţări, de minimalizări şi
recunoaşteri publice. I se spunea Profesorul, dar
tipologic, mai degrabă se identifica cu „ucenicul
ascultător”, dacă ne gândim la raporturile de reverenţă fa¡ă de G. Călinescu pe care, cel puţin o vreme, l-a idolatrizat. El, marele discipol, a avut mulţi
discipoli, dar foarte puţini nu l-au trădat. Prezenţa
destineliterare@gmail.com
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publică activă îndruma, fără paternalismul firesc al
vârstei care devine odios celor mai tineri. Al. Piru
era totuşi un cavaler al singurătăţii, dincolo de armura sociabilităţii şi familiarităţii. Trăia printre oameni, şi despre fiecare avea o părere cu amabilităţi
circumstanţiale nu lipsite de inflexiuni ironice. Liber
cugetător încă din tinereţea sa formată în lanul interbelic, a rămas aşa şi la senectute, când se împăcase
cu soarta schimbătoare şi sfârşitul necruţător, într-o
seninătate luciferică. Maliţios, fără idei de răzbunare, conducea polemici, recepta toate metodele critice epuizând informaţia şi comentariul exhaustiv.
Ultimul mare profesor, critic şi istoric literar din marea pleiadă pe care a produs-o învăţământul filologic bucureştean, în clipe de greutate şi decepţie, ajunsese ca aproape să nu i se recunoască
decât calitatea de „profesor”, lucru în care el vedea
“vocaţia mulţimii”, a continuităţii formelor spirituale. După Tudor Vianu, G. Călinescu, Şerban Cioculescu şi Edgar Papu trebuie să completăm lista şi cu
Al. Piru, trecut în lumea nemuritorilor profesori care
au marcat cu prezenţa lor Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Limbă Naţională, dar şi istoria literaturii române, pe care a îmbogăţit-o cu o seamă de lucrări importante despre Eminescu sau despre curgerea temporală a scriitorilor români.
De vreo douăzeci de ani arăta tot aşa cum a
arătat în ultimele zile şi toţi cei care-l cunoşteam
credeam că are să arate încă vreo câteva decenii la
fel. Nu suferea de nimic, îşi urma programul său
cotidian cu aceeaşi exactitate şi fermitate, inclusiv
după pensionarea venită mai târziu decât momentul
legiferat, aşa cum se întâmplă cu valorile adevărate,
pline de un vitalism robust. Apoi a venit momentul
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‘89 şi profesorul şi-a descoperit alte domenii de implicare, dar a rămas consecvent la oficiul său de recenzent al tuturor cărţilor de literatură.
Oricum, Al. Piru a fost un învingător, discret, e adevărat, dar un învingător pe apele tulburi şi
meandrice ale tulburelui sfârşit de secol. A murit
(1993) la scurt timp după Geo Bogza şi Eugen Barbu (în particular fie spus, nu se extazia după literatura acestora), după ce îi apăruse Eminescu azi, a
patruzecea sa carte.
Singura personalitate care a practicat integral critica literară în calitate de profesor a fost Al.
Piru, după gestul excepţional de moralitate săvârşit
de Tudor Vianu, care se despărţea de practica critică
printr-un divorţ celebru, determinat această problemă morală. Toţi ceilalţi au rămas într-o ipostază
duplicitară, pentru că s-au vrut critici literari şi
atunci au devenit foarte duri, inflexibili şi „incoruptibili” în exerciţiul critic, dar când predau literatura
la şcoala de unde se mânca o pâine, deveneau onctuoşi, pedanţi şi comprehensivi. Este un exerciţiu
imoral, duplicitar, viclean de a fi critic şi profesor
universitar în acelaşi timp. Marii critici români, chiar dacă au fost profesor,i nu au predat literatura română (T. Maiorescu – filosofia, E. Lovinescu – latina). Când practici literatura la Universitate se ajunge
la cazul critic Mihail Dragomirescu, în cel mai bun
caz.
Dacă, după cum afirmă Thibaudet, într-un
secol sunt trei generaţii – 33, plus 33, plus 33 (inclusiv simbol biblic, fiind şi vârsta lui Iisus) – atunci
putem spune că prima generaţie de călinescieni a
fost ilustrată de Alexandru Piru, a doua, de Nicolae
Manolescu şi a treia, de subsemnatul.
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Un patriarh al literaturii române
Călător la capătul pământului
interviu cu Mircea Novac, unul dintre decanii de vârstă ai scriitorilor contemporani,
realizat de AURELIU GOCI

Născut la 10 dec. 1927, la MărăşeştiVrancea, absolvent al facultăţii de filosofie de la
Universitatea Bucureşti, a Facultăţii politice de la
“Ştefan Gheorghiu”, a Şcolii de ziaristică din Bucureşti. În 1950 devine corespondent de presă pentru
regiunile Argeş, Oltenia şi pentru Bucureşti; redactor la ziarul “Munca” între 1952-1990; redactor la
ziarul Românul” (1998-2000) şi la “Economistul”. A
vizitat practic toate ţările lumii, a călătorit pe toate
mările şi oceanele timp de 32 de ani, din care 16 ani
a fost departe de ţară. Are 62 de ani de activitate
ziaristică şi este autorul a 34 de cărţi – povestiri,
romane, cărţi de călătorie etc. În prezent lucrează la
volumul care îi va încununa opera: “Rămână marea
cu chemările ei”.
A.G.: Sunteţi unul dintre decanii de vârstă ai scriitorilor de azi: care ar fi amintirile dv. cele mai depărtate, cele mai dragi?
Mircea Novac: Au trecut foarte multe decenii de
când am început să-mi dau seama mai bine de ce se
întâmplă în jurul meu – în casă, în curte, pe stradă...
Şi pe măsură ce timpul trecea, lucrurile acelea mă
maturizau, fără să bag de seamă. De pildă, urbea în
care m-am născut – Mărăşeşti – devenise de foarte
mult timp un oraş de rezonanţă internaţională, poate
şi pentru că aici, prin contribuţia locuitorilor săi, s-a
ridicat prima statuie în memoria lui Alexandru Ioan
Cuza. Apoi pentru acea vară de foc din 1917, când
pe aici n-au putut trece nemţii. Aşa se face că în prezent Mărăşeştiul este cunoscut ca un oraş erou, cu
unul dintre cele mai mari muzee-mausoleu din Europa.
A.G.:Mihail Sadoveanu, acum un clasic controversat
şi aproape uitat, a fost una dintre personalităţile care
v-au marcat, v-au apreciat şi încurajat în scrieri. Ce
credeţi despre posteritatea lui Sadoveanu şi despre
“tăcerea” care s-a lăsat de câteva decenii asupra operei lui?
Mircea Novac: Nu este singurul caz dureros în ţara
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noastră. Eu l-am cunoscut bine pe marele Sadoveanu, în zecii de ani de activitate ziaristică şi cât m-am
ocupat cu scrisul, şi cred cu tărie că în vecii vecilor
Sadoveanu va rămâne un mare scriitor. Vorbele
domniei sale, încurajările şi urările de bine m-au
ajutat foarte mult. Ţin minte că m-am nimerit odată
cu el la Casa de creaţie din Mogoşoaia: într-o dimineaţă am descoperit că eram vecini de camere!
Schimbam câteva cuvinte în fiecare zi, era un om
deosebit.
A.G.:Vă imaginaţi vreodată că veţi ajunge decanul
de vârstă al literelor româneşti, dacă nu chiar decanul scriitorilor contemporani europeni?
Mircea Novac: Poate alţii să se fi gândit, eu însă nu!
Cred că o explicaţie ar putea fi faptul că tatăl meu,
care a lucrat la fabrica chimică din localitate, a decedat la o vârstă relativ tânără, lăsând în urmă cinci
copii orfani. Viaţa a fost grea şi dureroasă, cu muncă
multă, dar curată şi cinstită, şi mai ales cu un trai
echilibrat. Aşa am reuşit, toţi din familie, să supravieţuim şi să ne realizăm pe toate planurile.
A.G.:După dispariţia soţiei d.voastră, distinsa şi rafinata poetă Lidia Novac, aţi parcurs o perioadă de
izolare, de recluziune. Acum, aţi revenit la ritmurile
şi proiectele scrisului?
Mircea Novac: Producţia literară realizată de mine a
fost ca o hrană intelectuală pentru toate vârstele. Şi
aş vrea să subliniez că multe din titlurile cărţilor
mele – apărute în tiraje enorme, mai ales faţă de
zilele noastre – erau savurate mai cu seamă de adolescenţi, dar şi de oameni de vârste mai înaintate.
Astfel, mulţi au rămas cititori fideli ai cărţilor mele
despre aventurile pe mare, şi de aceea cartea la care
lucrez este din acelaşi registru. Pe de altă parte, am
să vă spun câte ceva despre Lidia: timp de peste 50
de ani am fost o familie echilibrată de ziariştiscriitori, cu o activitate de creaţie importantă. După
dispariţia acestei minunate doamne, o capodoperă
umană, am parcurs o perioadă foarte dificilă. Greu,
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cumplit de greu mi-am mai revenit şi am speranţă să
mă apropii iar de ritmurile de creaţie de care am
atâta nevoie.

am ajuns până aproape de polurile Sud şi Nord. Toate acestea constituie, sunt convins, un vis aproape
imposibil de realizat într-o viaţă de om oricât de
lungă ar fi ea. Fireşte, cu o excepţie...
A.G.: Ce planuri de scris aveţi, ce proiecte concrete
de ficţiuni viitoare?

A.G.:Descrieţi, la nivel auctorial, opera dumneavoastră.
Mircea Novac: Când ai avut parte de o viaţă furtunoasă – chiar dacă mările sunt calme pe moment –
atunci şi scrierile ar trebui să fie palpitante. Dar existenţa agitată din tinereţe mi-a dat, probabil, ceva
puteri şi pentru vârsta pe care o am. Mă simt un bărbat care încă mai poate munci pe lângă casă. Fiecare
anotimp îşi are nevoile sale,. mai ales dacă ai o curte
cu câţiva arbori, cu o viţă de vie, cu flori... În plus,
mă bucur să-mi ajut copiii cu care locuiesc – cu ce
pot – iar ei sunt foarte mulţumiţi de ajutor.
A.G.: Vorbiţi-ne despre formidabilele d.voastră călătorii pe mare, despre oamenii deosebiţi şi evenimentele extraordinare petrecute din Hong Kong până în insula Paştelui...
Mircea Novac: Evenimente extraordinare am trăit
pe toate mările şi oceanele Terrei. Aşa se face că în
cei 32 de ani de călătorii pe apele nesfârşite, cu nave
comerciale sau de pescuit, am acostat în 325 de porturi, foarte multe dintre ele fiind capitalele a circa
120 de state din Europa, Asia, Africa, America de
nord, inclusiv insula Tasmania aparţinând Australiei,
zona gheţurilor din Labradorul canadian cu temperaturi de -61 de grade; am trăit clipe de neuitat şi în
insulele Capului Verde, Azore, Gibraltar, Malta şi
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Mircea Novac: Încerc să-mi îndeplinesc dorinţa de
a continua finalizarea unei noi cărţi de aventuri pe
mare începute acum câţiva ani, depinde însă de starea mea, din toate punctele de vedere. Se va numi,
probabil, “Rămână marea cu chemările ei”, ca să se
alăture celorlalte 34 de cărţi apărute în cei aproape
90 de ani de viaţă. “Am fost la capătul pământului”,
“Naufragiu în Atlantic”, “Comoara din adâncul mării”, “Supravieţuind dezastrelor marine”, “Bucuria
unei drame”, “Evadat la Hong Kong”, “Întâlnire cu
taifunul” – sunt titlurile cărţilor care mi-au fost cel
mai aproape de suflet.
A.G.: Cum vedeţi viitorul literaturii române într-o
civilizaţie a imaginii şi într-o societate a comentariului? Are literatura română viitor?
Mircea Novac: Viitorul literaturii într-o ţară ca a
noastră este cam greu de prevăzut. Într-o societate
unde de mulţi ani această îndeletnicire nu prea mai
există, mai ales pentru tineri, e greu să întrezăreşti
un viitor acceptabil. Foarte puţini pun pe hârtie versuri, sau fraze în proză pe care să le lectureze, la
început, prietenii. Apoi, din nepricepere, proaspeţii
cititori îi îndeamnă imediat pe aşa-zişii autori spre
una din multele edituri, fără ca aceştia să aibă vreo
îndrumare serioasă. Şi – aşa cum se procedează de
mai multă vreme – gazdele te primesc cu amabilitate
şi în urma unui calcul sumar, fără a se citi manuscrisul, ai şi aflat costul tipăririi, În scurt timp, te trezeşti
şi cu pachetele de cărţi în braţe. Tot acest mecanism
negustoresc nu poate să se apropie de felul acela
exigent în care se făcea meseria de editor, de redactor, şi o asemenea lipsă de profesionalism cred că a
început deja să se vadă. Iar eu, stau şi mă întreb: ce
viitor va avea literatura română?
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Tehnica sentimentelor onirice
Dumitru Tâlvescu, Evadarea din mecanic, ed. Singur, Târgovişte, 2016

Aproape necunoscut în lumea literară bucureşteană, dar scriitor cu rezoluţie personalizată, d.
Dumitru Tâlvescu a publicat 12 volume în şapte
ani; poliscriptor, disponibil atât pentru poezie cât şi
pentru proză, autorul şi-a construit o operă fără
ezitări de tonalitate, fără timidităţi provinciale, dincolo de oscilaţii axiologice, cu eleganţa egalităţii de
sine.
Şase volume de versuri conturează o ipostază
identitară a personalităţii, volume apărute concentrat
aproximativ în aceeaşi perioadă: Stăpân peste iluzii,
ed. Emia, Deva, 2010, Observator nedumerit, ed.
Emia, Deva, 2012, Altfel, poemele, ed. Emia, Deva,
2014, Alb, ed. Limes, Cluj-Napoca, 2015, Poeme/Poems, ediţia bilingvă, ed. Limes, Cluj-Napoca,
2016.
Lucrări traduse în alte limbi: Vameș la porțile dorului, 2014, poeme în traducere de Baki Ymeri
în limba albaneză, Poeme/Poems, traducere în limba
engleză de Patricia Cevei Popescu, ed. Limes Cluj
2016, Umbra apei/Shadow of the water.// Din luna
mai 2016, la Deva, conduce cenaclul literar al elevilor „Samânța ta de vorbă” de pe lângă Biblioteca
Județeană „ Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva. )
Cu toate acestea, debuturile sunt mult anterioare, marcate de înclinaţia spre literatură dovedită
încă de pe băncile şcolii. Astfel, în timpul studiilor
liceale inițiază și conduce împreună cu Ion Popescu
Brădiceni un cenaclu literar al elevilor din licee și
școlile generale din Tg.Jiu. În același timp, frecventează cenaclul literar de referință în cultura gorjeană „Columna”, condus de profesorul Titu Rădoi,
până în 1986, când se mută la Deva. Publică „Anul
și copiii lui”, eseuri lirice, într-o carte interactivă,
apărută în 2009, ed. Cetate, Deva, „Drumeț între
oglinzi”, nuvelă, ed. Cetate, Deva, 2009, „Stăpân
peste iluzii”, dar şi ”Gisella”, roman, ed. Cetate,
Deva, 2011.
Eugen Evu l-a prezentat pe autor în spiritul
fiinţei arhetipale a Poetului: „Capacitatea visului de
a inventa şi a uni lucruri aparent absurde, este, iată,
şi lirica mito-poezică a lui Dumitru Tâlvescu, nu
doar a unei regresiuni în memoria lumii ci – prin
Melos şi Empatie – a regresiunii în memoria colecti84

vă (...), un triumf (...), un triumf al subiectivităţii
eliberate”.
Autorul „s-a poticnit” în universul tehnicist
al cotidianului şablonard, dar căutând căile de evaluare şi recuperare a misterelor tradiţiei şi ale fantasmagoriilor onirice. Creaţia sa a generat comentarii
erudite şi complicate care însă nu au desluşit şi nu au
explicat mecanica visului de veghe care nu e proiecţie onirică alambicată, nici dicteu supra- ori infrarealist, ci o viziune lucidă, constructivă, arhitecturală. Acestei interpretări i se adaugă şi titlul volumului, aparent rezolutiv, denotativ, care însă, dacă nu
ascunde o viclenie auctorială, devine ironic, chiar
sarcastic prin avalanşa de personificări îndrăzneţe.
Versurile d.lui Tâlvescu au fost comentate cu
empatie şi competenţă mai ales de poeţi care par a fi
mai apropiaţi de „mecanică” decât de misterul inefabil al liricii. Comentariul axiologic şi de creativitate specifică este, totuşi, rezolutiv pentru viitorul
unei creaţii, mult mai constructiv decât meditaţiile
unor poeţi asupra operei altor poeţi.
În esenţă, poetul asociază şi metaforizează în
conexiune sintagmatică un element din domeniul
afectiv al viselor şi sentimentelor cu realităţi tehniciste, de multe ori ocolite de poezie („angrenaj”,
„pistoane”, „eşapament”). Sau, cel puţin, acest lucru
este atârnat în poietica explicită, de patru versuri,
care dă titlul volumului: Angrenajul sufletului concentric pe inimă/ Pulsând, pistoanele dorinţei/ Corodează învelişul sentimentelor/ Pe eşapament, fumul regretelor. („Evadarea din mecanic”). De fapt,
discursul liric e direct, comunicant, translucid, aşa
cum apele ce par mici au vârtejuri şi adâncimi
neaşteptate şi incalculabile.
Dar iată că şi eu, furat de supra comentariu,
am intrat pe siajul opiniilor critice fără să plec de la
esenţa creaţiei autorului – o poezie neotradiţionalistă, a peisajului spiritualizat , şi mai mult
decât atât, a spiritului ludic proiectat în natură care
include asociaţii inconfundabile sau acumulări de
neologisme, alături de vocabule neaoşe , resemnificate în contexte neaşteptate: ...sub timpul cel maşter
ce toate le face/ Capricii virgine de cadână vorace/
Născută-n aşternut de-atlasuri opace/ Din visul ne
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strâns între patimi buimace (...) Sunt texte admirabile, de rafinament şi competenţă lingvistică, observaţie la care am adăuga fără ezitare, că peste ele
coboară cu discreţie o adiere argheziană: Izvorul
patimilor a secat/ E un gol de păcate de nu-ţi vine să
crezi./ Toţi au amuţit, privind în sus./ Aşteptarea e
tot mai lungă, iar semne, deloc./ Rugăciunile topesc
ceara lumânărilor/ Lumina lor e fadă,/ Priviri triste
oglindite în icoane./ nudurile stau ascunse-n rugăciuni/ Sufocă altarele tăcute/ Vocile zeilor, dumnezeilor nu se aud./ Răspunsul lor ar veni când nu te
aştepţi/ Oamenii înverzesc sub robia smereniei/
Crengile lor sunt mai adânci în sus/ Rădăcinile nu-i
ţin pe loc/ Înfloresc frumos, cerşind îndurare./ De
sus, zâmbete nevăzute/ E din nou Înviere!/ Dar pentru cine? („Aşteptare laică”).
Vechea figură de stil denumită „personificare” se reactivează în momente şi contexte mereu
imprevizibile, ca în aceste două versuri finale din
„Aş vrea”: (...) Aşteptarea curge în afara timpului./
În faţa ei, pe o bancă, urma tăcută a plânsului meu.
Evadarea din mecanic are şi sensul de călătorie spirituală. Autorul propune un mod imprevizibil
de asociere lexicală între o exprimare comună şi o
sintagmă inedită; iată un exemplu: după un vers de o
clară banalitate urmează, cu valoare de apoziţie, o
imagine năucitoare: Zile pline de frumos/ Clipe albe,
de-albatros... Se vede că, pentru d. Dumitru Tâlvescu, poezia nu e o ocupaţie întâmplătoare, nici o pasiune eflorescentă în zilele de duminică, ci o componentă esenţială, un organ intern al personalităţii
sale. Iar dragostea evocată aici, discret şi profund,
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rămâne, ca şi credinţa, un ceremonial sacralizat, de
împlinire a Fiinţei gânditoare.
Amprenta identitară ca şi dezvoltarea tematică se revelă la o lectură profundă şi este destul de
dificil să găseşti citatele cu reprezentativitate într-un
volum atât de cursiv.
În final, autorul mărturiseşte că evadarea din
mecanic poate să însemne şi „evadarea din Timp”,
asumându-şi calitatea de martor al epocii pe care a
înfruntat-o prin biografia sa spectaculoasă, pornită
dintr-un spaţiu al geniilor ca Târgu-Jiu, devenit, pentru contemporani, „amarul târg”.
Amprenta genetică, argheziană, dispare în
cursivitatea şi congruenţa versurilor albe din poemul
„Picturi vechi, zilele”: ... Îneacă cenuşa clipelor/Irizările lor sugrumă regretele/ În drum, speranţele caută popas/ Cerul e albastru doar departe/
Lumina dorită întârzie s-apară/ E linişte fără miros/
Spaţiul s-a topit şi curge, lucios (...). În textul polemic „Revoltă” autorul face un elogiu Visului, dar nu
în maniera onirică, ci discursiv, fals-interogativ,
terminat simplu, cu punct: Ce-aţi făcut din visul
meu/ Cel cu umblet sărac, pierdut printre stele/Prins
între vorbele copacilor, dormind în tăcere/ (Un fel
de săgeţi mai stufoase)/(...)/ El, visul meu, mai moare un pic/Pierdut între lumi ce caută tribut/ Pentru
zeii de taină şi fără-nceput.
Poet foarte interesant, care armonizează modernitatea şi tradiţia, pornit din târgul gorjean al marilor personalităţi, d. Dumitru Tâlvescu scrie o poezie vizionară, cu pecete identitară şi într-o limbă
românească aleasă care a topit distanţa între locul
unde elaborează şi spaţiul originar.
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Nadejda GODOROJA
(REPUBLICA MOLDOVA)

Saga oncologului
(Continuare din numărul trecut)
Şcolăriţa – Păuniţa
Mai era ceva deosebit în această şcoală – o elevă din clasa a noua, atât de frumoasă, încât eu mă
gândeam că frazele renumite ale moldovenilor ,,frumoasă ca o zână din poveşti” sau ,,ca o Păuniţă”
erau anume despre dânsa. Ca să nu-i scriu numele,
voi numi-o în continuare ,, Şcolăriţa-Păuniţa”, mai
prescurtat - Păuniţa. De o statură mijlocie, bine făcută pentru 16 ani ai ei, avea o faţă parcă sculptată
de un genial sculptor – un năsuc drept, ochi rotunzi
de culoare cafenie-întunecată, care se asorta cu culoarea părului ei lucitor, obraji rotunzi, pielea feţei
de culoarea unui piersic copt; părul împletit în patru
cosiţe groase, de care n-am mai văzut, decât în filmele istorice japoneze, le aranja în jurul capului ca
pe o coroană. Se îmbrăca modest – totdeauna în uniforma şcolară, care era foarte îngrijită. Se ştia că
ambii părinţi ai ei erau medici, ea a sosit în şcoală nu
demult, a avut neplăceri în şcoala precedentă şi s-a
transferat în această şcoală, deoarece aici activa sora
şi cumnatul ei, ambii predau matematica, pedagogi
stimaţi de toţi. Era Păuniţa deşteaptă, una din cele
mai bune la învăţătură, stimată de elevi, dar si de
pedagogi. Spre deosebire de Nina din Mândâc, nu se
străduia să atragă atenţie persoanei sale, pedagogilor
cu respect le da bineţe şi se oprea la o discuţie numai
atunci, când, de obicei, învăţătoarele o întrebau ceva
sau o implicau într-o discuţie. Dar nu era elev sau
pedagog să n-o admire, cred că şi cei de mergeau pe
lângă ea pe drum, mai întorceau capul s-o tot vadă –
pentru frumuseţea , deşteptăciunea, modestia ei. Trăia Păuniţa la aşa numitul internat - căminul şcolii
pentru copiii din alte localităţi, care-şi făceau studiile în şcoala din acest sat, deoarece familia surorii ei
cu doi copii şi dădaca acestora locuia într-o locuinţă
mică cu două odăi.
…În şcoală, ca în toate şcolile pe timpul acela, se
edita aşa numita ,,gazetă de perete” – o ediţie săptămânală, editată de colegiul de redacţie, alcătuit din
elevi, în care se oglindeau toate evenimentele poziti86

ve şi negative din viaţa şcolii. Într-o luni dimineaţa
în coridorul şcolii, în jurul acestei ediţii se adunase
o mulţime de elevi, îndeosebi, cei din clasele mari.
M-am apropiat să văd care-i interesul. Era o parodie
despre Păuniţa şi un presupus prieten al ei - un desen
foarte neestetic, urmat de un comentariu în formă de
poezie lungă, din care eu am memorizat numai un
fragment:
Te duci seara în internat –
V. e cu S. în pat.
Când se-ncep a hârjoni,
Liniştea a prigoni,
De seară până dimineaţă
Hârjoneala nu-ncetează.
Apoi V. obosită
Pleacă la şcoală,
S. în altă parte
Şi aşa tot mai departe…
S-a apropiat Păuniţa. Elevii s-au retras, i-au
făcut loc să se apropie de gazetă, ea a privit-o atent ,
apoi s-a întors şi a plecat în clasă. Ce a înghiţit ea
atunci, ştia numai ea. Dar nici o expresie deosebită
n-am văzut pe faţa ei. Şi spre clasă s-a îndreptat cu
paşii ei obişnuiţi, fără grabă. Murmurul încet curgător al şcolii a fost brusc tulburat. S-au implicat pedagogii. Pentru ca să fie scoasă aşa chestiune în opinia
publică, cel puţin era necesar ca pedagogul, care
supraveghea căminul să observe ceva, să-i facă observaţie, să fie discutat cazul la directorul şcolii, la
colegiul pedagogic, de aceia directorul, şeful de
studii şi dirigintele clasei, precum şi ceilalţi pedagogi s-au indignat. Indignarea a fost numai la nivel
de cancelarie, nimeni nu s-a grăbit să scoată ediţia
de pe perete. Tata a fost cutremurat de aşa fapt.
Mama ne-a spus că taţii, care au fiice sunt foarte
sensibili, când cineva insultă o fetiţă, că-şi închipuie
că nu dă Doamne ca cineva să procedeze aşa cu
copiii lor. De aceea, deşi era nou în colectiv, s-a
adresat la directorul şcolii şi l-a întrebat, de ce nu sa scos de pe perete ediţia cu pricina deşi la colegiul
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
pedagogic toţi au susţinut această măsură. Directorul, om bun , liniştit l-a invitat pe tata în biroul său
şi i-a spus că au scos gazeta de pe perete, au rupt-o,
dar a doua zi dimineaţa a apărut alta – copia celei
nimicite. Şi, ţinând cont că până luni, când de obicei
iese alt număr al gazetei, au mai rămas 3 zile, el nu
mai vrea iarăşi perturbaţii, că discreditează posibilităţile colectivului pedagogic. Au înlocuit gazeta cu
următorul număr numai peste o săptămână. Cum a
trăit Păuniţa săptămâna ceia pe nimeni nu l-a interesat. Se vorbea că această provocare o fi fost organizată de secretarul organizaţiei comsomoliste a şcolii, care era îndrăgostit de Păuniţă, dar ea i-a respins
atenţia. Ceilalţi elevi, pedagogi şi, ce-i de mirare,
învăţătoarele, nu şi-au schimbat atitudinea faţă de
Păuniţă şi se străduiau cu un zâmbet, cu o frază, cu o
mică atenţie s-o susţină. Am văzut cum învăţătoarele
discutau cu Păuniţa, când ea venise să dea orarul
examenelor la sfârşitul anului şcolar în clasa a noua:
o discuţie binevoitoare, de parcă nici nu mai fusese
potlogăria cea de ,,gazetă de perete”. Cu mai mult nu
avuse posibilitate s-o ajute la timpul respectiv. Dacă
directorul, om cu merite militare deosebite , n-a riscat să meargă contra voinţei secretarului organizaţiei comsomoliste, deoarece nu excludea că acesta
poate fi informator la securitate, prin urmare îi poate
organiza neplăceri şi lui personal, cu ce o puteau
ajuta ceilalţi pedagogi, decât cu un cuvânt de bine?
Nimic nu-i trece omului degeaba, asta a fost doar
începutul. Aşa o răzbunare, ţi-ar părea că o nimica
toată, un ziar şcolăresc, a pornit un lanţ de evenimente, care, în mare măsură, i-au marcat soarta Păuniţei. Despre evenimentele posterioare din viaţa ei
am aflat de la prietenii comuni, deoarece plecasem
de acum din acest sat. Nimeni nu ştia ce a fost, ce na fost din cele expuse în gazetă. Însă unul din pedagogii şcolii a hotărât să folosească situaţia: dacă totuna se ştie că Păuniţa nu-i sfântă, de ce nu s-ar înfrupta şi el din acest fruct, deşi era căsătorit şi avea
patru copii. Cine ştie din ce grad de disperare şi în
ce împrejurări a acceptat Păuniţa această relaţie.
Ceva se întâmplase , se petrecuse în sufletul ei după
defăimarea obraznică în acea gazetă de perete. Posibil nu atât la cei din jur, cât în faţa ei proprie i-a
căzut respectul. A avut necesitate de o susţinere, o
alinare. Posibil acestea au fost speranţele ei, însă s-a
terminat pentru Păuniţă această ,,poveste de dragoste” (cum a calificat-o pedagogul la discuţiile cu organele de resort) foarte tragic. Ca consecinţă a su-
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ferinţelor sufleteşti şi fizice, prin care a avut să treacă, a fost nevoită în ultimul trimestru al clasei a zecea să se transfere în altă şcoală, într-un raion din
altă parte a republicii, căci mare rezonanţă a avut
cazul, inclusiv a fost implicat şi Ministerul de Învăţământ. Ce s-a întâmplat cu pedagogul? Nimic
deosebit . Da, neplăcut, că toţi ceilalţi pedagogi îşi
manifestau atitudinea negativă faţă de el, l-au eliberat din funcţie, însă, a ştiut cum să facă să stopeze
procesul penal, a plecat în capitală, a respirat uşurat,
că a scăpat de pedagogie, că nici nu mai vroia să se
ocupe de ,,meseria neproductivă” cum numea el pedagogia, s-a reprofilat, ba şi a fost de mulţi apreciat
în noua sa ipostază. Desigur că a părăsit familia, că
era cunoscut nu numai în noua sa ipostază, ci şi amator de multe ,,îngeraşe, care-l stimulează pe om” ,
cum se exprima el. Păuniţa, destinul ei distrus, a fost
ceva trecător pentru el, aşa, una din multele…
Au urmat neplăceri şi pentru directorul şcolii.
Desigur, cei care au informat ministerul, au indicat
şi faptul, că acest pedagog numai cu un an până la
aceste evenimente a avut un ,,roman de dragoste” cu
tânăra învăţătoare de biologie, care, ca şi soţul ei,
lucra în acest colectiv primul an după absolvirea
universităţii, şi despre acest caz l-au pus la curent pe
director. Directorul atunci nu s-a implicat, deoarece
aceasta, după părerea lui, nu afecta procesul pedagogic, a socotit cazul ca devieri în relaţiile familiale,
iar relaţiile familiale sunt o substanţă deosebită –
fină şi gingaşă - , care nu se pot regla prin ordinul
directorului. Dar la Ministerul de Învăţământ le-au
pus toate cap la cap şi în consecinţă l-au eliberat din
funcţie. Aşa-i soarta directorilor – ce nu s-ar întâmpla în şcoală, răspunderea îi aparţine. Cu atât mai
mult aşa caz ieşit din comun.
Aveam 14 ani când am aflat despre istoria tristă a
Păuniţei. Atunci am decis: pe parcursul studiilor
preuniversitare – nici un prieten , nici dintre elevi,
nici din societate. Băieţii mi-or fi numai colegi de
clasă, colegi de şcoală, ca şi fetele. Nimic mai mult.
Mi-am respectat decizia.
…Peste două decenii, întâmplător, am aflat despre soarta Păuniţei. A absolvit facultatea de matematică a universităţii, s-a căsătorit, a născut doi copii, a
divorţat, educa copiii de una singură, lucra pedagog
într-un orăşel în nordul Moldovei, era stimată ca
pedagog devotat profesiei şi mamă bună.
(Va urma)
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Vasilica GRIGORAȘ
(ROMÂNIA)

Calendar în 17 silabe: dialoguri senryu,
de Dan Norea şi Eugen Deutsch

Am primit astăzi cartea Calendar în 17 silabe: dialoguri senryu, apărută la Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2017, a doi distinşi epigramişti şi haijini: Dan Norea şi Eugen Deutsch, pentru care
mulţumesc şi pe această cale. Cei doi autori s-au
alăturat într-un demers liric inedit, au pus mână de la
mână, fiecare cu pana-i fină şi ascuţită au trasat
tuşele unor poeme în stil nipon, întru alcătuirea unui
volum în contrapartidă. Care-i miza? Care-i scorul?
Cine e câştigătorul? Sunt convinsă: Cititorul. Dar,
mai bine să-i zicem competiţie amicală, într-o sută
de întâlniri sub cupola unui titlu de secvenţă a câte
trei poeme, adunând fiecare câte 300 de căciulă. Un
palmares frumos, o “afacere profitabilă”, dumnealor
crezând că le aparţine întru totul, dar se înşeală
amarnic: avantajul este în primul rând tot pentru
onor, măria sa, Cititorul.
O carte scrisă la superativ, o invitaţie la “hai
să mai şi zâmbim!” în această lume gri în care trăim.
Ne-am încălzit sufletul citind “La gura sobei“: la
gura sobei – / moşul bea ţuica rece, / nevasta fiartă
(DN), la gura sobei – / soaţa vorbeşte cu foc / soţul
n-o-nghite (ED) ori ne-am distrat hălăduind “Pe
cărări de munte“: cărări de munte – / capra vecinei neagră / în cerul gurii (DN), cărări de munte – /
Pietrele Doamnei râvnesc / Piatra Craiului, întâlnind şi câte un “Pierde-vară“: vară toridă – / în
elementul lui doar / un pierde vară (DN), climă to-

ridă – / mi-am pierdut toată vara / cu verişoara
(ED).
Ne-am uitat indiscreţi şi pe “Gaura cheii“,
descoperind intimităţi: prins c-o bombă sexi – /
soaţa cu capsa pusă / exploadează (DN), sau un
personaj derutat, obosit, turmentat (nu am înţeles
bine nici starea şi nici motivul); gaura cheii – / un
solist în dilemă : / unde-i la bemol?! (ED), dar autorii ne oferă şi “Orizonturi largi“: în jur doar deşert
– / pentru un strop de apă mă-nsor cu / Fata Morgana (DN), orizonturi largi – / din pustiu se văd
zăpezi / de-odinioară (ED) pentru a învăţa şi câteva
“Lecţii de viaţă“: la o pastramă – / mustul cu cât e
mai vechi / cu atât mai bun (DN), lecţii de viaţă – /
păcat că le-ai învăţat / mult prea târziu (ED).
Mărturisesc faptul că am învăţat multe lucruri despre scrierea poemelor nipone de la autorii
acestei interesante cărţi de senryu, despre discreţia
umorului şi fineţea trimiterii spre ilar prin exploatarea sensurilor multiple ale cuvintelor şi expresiilor
(la propriu şi la figurat). Am întâlnit în carte un fel
de a glumi serios. Şi în acest sens îl parafrazez pe
maestru Dan Norea: pentru tot ce vă place în puţinele cuvinte pe care le-am scris aici, este meritul meu.
Dacă ceva nu vă place, este vina autorilor…
Sincere felicitări celor doi autori, Dan Norea
şi Eugen Deutsch, sincere felicitări autorului prefeţei Corneliu Traian Atanasiu.
4 iulie 2017

88

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Lidia GROSU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Mereu deschis spre-al vieţii pom
Acrostih
Tainul meu de fulgi fauritori,
Reactualizaţi în gala do major,
Iubirea mi-o adună-ntr-un hrisov
Fără distanţe şi fără de istov.
Aştept, de mâine, tot ce-a fost mai ieri...
Noi litere-ntr-un braţ de-apropieri
M-ar delega, ştiu bine, luminat
Ierarhic, – al trăirilor magnat.
Ravagiu, printre ierni aş încerca
O nouă serenadă-a-vă cânta.
Lirismului din suflet zbuciumat
I-aş prinde o coroană de-mpărat.
Uite că sunt exact aşa cum sunt:
Bun de iertat pentru a fi un legământ
Oscilatoriu între Dumnezeu şi om
V-aştept...Mereu deschis spre-al vieţii pom...
Distinsului Explorator al Universului Omul
Trifan Miroliubov –aceste rânduri de neşters,
ani mulţi şi fericiţi, plini de sănătate
întru pace şi izbândă...
La mulţi ani!
Cu preţuire,
Lidia GROSU
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Dumitru ICHIM
(CANADA)

Ana pe Ioachim întreba
Era ca și cum
ai fi visat că visezi,
precum o mireasmă,
dar fără de fagur nuntit din livezi,
ci doar limpezime cântând limpezime.
Oare ce o fi fost,
Ioachime?
Trimisul poate?
Fără de vorbă și iță,
literei sfinte îi da despletiri,
nescrisul vânat de peniță
spre nodul ales,
mult mai subțire ca umbra părerii
amar tremurând ne-nțeles cum din sânul de toamnă
să-mi înflorească merii?
Ce înalt - glasul lui
mereu sporind temei de adâncime!
De frică mă cutremur, și necredința-mi cred.
De ce taci Ioachime?
Vorbea Trimisul,
dar fără sunet hodinit în grai,
de stânci uitate chiar îmbătrânirii,
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licheni și putregai
și mușchi verzui...
Grăia, cum aș putea să-ți spui?
Grăia
de-un început, vlăstar minunii însăși,
pe vârful ars pe muche,
unde se-mbunghie nopțile în nopți stema reginei - floarea de colț!
Mi se părea străina auzire
ca soarele privind - întunecime.
Precum un pod amețitor,
dă-mi mâna Ioachime!
În glasul lui,
cu adierea spaimei despre rod
ce va să fie întru ramul meu,
se primeneau genuni în limpezime
sorbind pe-ascuns din Dumnezeu,
nu spaima, ci nectarul bucuriei.
Ce o fi vrut să zică repetând mereu
cuvântul mării dăruit Mariei?
Peste credință oare poți să crezi
ca mine astăzi Ioachime?
Kitchener, Ontario
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Petre ISACHI
(ROMÂNIA)

Cercurile concentrice ale literaturii de frontieră şi/ sau durata inefabilă a lui
Miroslav-Gheorghe
Se ştie, lectorul romanului contemporan este
un public aparte: analitic, cosmopolit, sincronizat cu
toate orientările şi tendinţele estetice, narative, filosofice etc., este interogativ, erudit – ştie istorie, teologie, politologie, sociologio-psihologie, naratologie, mitologie etc. -, este poliglot, neliniştit, nemulţumit de sine şi de lume, participant activ la târguri, lansări de carte, simpozioane, festivaluri de
literatură, caută oriunde merge în toate librăriile şi
anticariatele, muzeele de literatură, casele memoriale, are un spirit critic călinescian, citeşte înaintea
tuturor, desigur, şi de pe internet, ultima apariţie
editorială de la Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Bacău etc., dar şi de la Paris, Londra, Madrid, Roma,
Berlin etc., pe scurt: este infinit mai priceput decât
orice critic sau istoric literar. Nu am alunecat în
ficţiune! Există asemenea cititori. Desigur, nu mulţi.
Nu au fost niciodată mulţi. Ei sunt aleşii! Cei care-i
învaţă pe alţii, teoria lecturii, citind şi recitind. Ei
bine, unor asemenea mâncători de literatură / şacali
literari îşi oferă cu naivitatea lui Adam, o carte atipică, „Saga sărmanilor”, Stanomir Petrovici, un româno-sârb/ sârbo-român (parcă ar avea vreo importanţă!?) din Sânnicolau Mare, oraş bănăţean pe carel iubeşte ca pe o ibovnică de 16 ani: fatal, sublim şi
tragic! Cititorii succint portretizaţi mai sus creează
înaintea specialiştilor (critici, esteticieni, filosofi
etc.), ierarhii literare ce pot cu greu fi contestate,
actualizează cărţile anterioare, susţine regimul capodoperelor şi dictatura valorii.
Desigur, cititorul de elită – cel ce asigură
longevitatea unei opere şi a unei literaturi - nu face
eroarea/ greşeala de a-l identifica pe narator, pe cel
care povesteşte „istoria”, cu autorul, cel ce o scrie.
destineliterare@gmail.com

Acelaşi lector iscoditor descoperă un naratorpersonaj (actant, martor, colportor) care narează
dinspre persoana întâi gramaticală, punct de vedere
în care spaţiul povestitorului şi cel narat se confundă. Acelaşi narator-personaj implicat în acţiune, se
dedublează şi îşi vorbeşte şieşi, adresându-se şi cititorului. Acest narator ambiguu, din afara spaţiului
narat, dictează imperativ şi confirmă verosimilitatea
celor povestite. Altfel spus, acest narator dedublat
configurează ca în 1001 de nopţi, structura compoziţională, fragmentară şi polifonică a scriiturii.
Titlurile elocvente (Locuri de obârşie, Drumul
deznădejdii, Din copilărie, La şcoală, Păţanii imprevizibile, De Sfântul Gheorghe, Anul 1989 etc.)
sunt în pandant cu aura de literatură de frontieră,
derutant configurată sub eclectismul retoric, poetic,
apoi estetic şi poetic, ce nasc întrebări dubitative
cititorului, care nu-şi explică de ce clasificările tradiţionale ale prozei se dovedesc inoperante în cazul
scriiturii ce-l are drept personaj narator, actant, martor, pe Miroslav-Gheorghe, un alter-ego când al autorului, când al naratorului, când al celei mai autentice voci – cea a „sărmanului” - din „povestea unor
oameni simpli”…
Autorul estompează premeditat limitele literaturii de frontieră, încât Măria - Sa Cititorul nu ştie
cu certitudine, dacă citeşte/ interpretează amintiri –
gen asemănător cu memoriile, în care scriitorul descrie fapte din propria viaţă -, autobiografie (autorul
îşi povesteşte cum vrea el, întreaga viaţă – nu cum a
fost), confesiune – mărturisirea unor gânduri revelatoare şi a unor sentimente legate de viaţa intimă a
autorului –, jurnal (scris ca o încercare utopică de
sustragere/ evadare din singurătate), memorial –
91

Destine Literare
consemnarea retrospectivă a unor împrejurări şi evenimente la care autorul a participat sau le-a fost martor, desigur cele care-i convin -, memorii (compoziţie beletristică cu caracter evocator ce conţine
însemnări asupra unor evenimente semnificative
petrecute în timpul vieţii autorului şi la care el a luat
parte activ), reportaj – modalitate de expresie ale
unor experienţe autentic personale a istoriei recente
– sau un roman-document/ politic (memorialistic)
simultan subiectiv şi obiectiv.
Ştergerea frontierelor dintre amintire, autobiografie, confesiune/ mărturisire, jurnal, memorii,
memorial, reportaj, roman-document/ politic confirmă crezul realist/ infrarealist al autorului. Nu e
greu de remarcat că Stanomir Petrovici identifică
creaţia literară cu datul de viaţă, trăit aparent aleatoriu, de el însuşi (tema predestinării), încât poate să
afirme asemenea lui Ortega y Gasset: „Eu sunt eu,
plus împrejurările mele”. Domină în scriitură confesiunea
(ne)literaturizată
ce vizează şi visează cu „liminară
sinceritate”
atât
autenticitatea materială a „feliilor
de viaţă”, a documentarului brut –
impus de naturaliştii mai vechi
sau mai noi -,cât şi
autenticitatea substanţială, teoretizată şi aplicată de Camil Petrescu,
Marcel Proust etc. Cu certitudine, Sanomir Petrovici
este un iubitor al scrisului conceput ca reflex al libertăţii de a fi sincer cu lumea şi cu sine însuşi. Nimic mai greu. Încercaţi! Din acest punct de vedere,
el este un camilpetrescian autentic. Romanuldocument are de câştigat.
Numai fiind sincer cu tine însuţi, poţi fi sincer cu Celălalt. Anticalofil prin excelenţă, scrisul său
exprimă „fără ortografie, fără stil, fără caligrafie”
(C. P.), dar însufleţit de o „liminară sinceritate” ceea
ce a trăit, a simţit, a gândit şi i s-a întâmplat lui şi
tuturor celor pe care i-a cunoscut şi-i cunoaşte. Pretinde – într-un pur stil românesc - că a trăit (de ce nu
ar trăi şi acum, aici?) într-o lume a „sărmanilor”,
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care nu uită niciodată să se lamenteze şi să interpreteze romantic, eterna opoziţie: condiţie dată - condiţie dorită! Astfel „Saga sărmanilor” (sârbi, români,
germani şvabi, unguri, austrieci, saşi, ţigani, etc.)
este în primul rând o literatură memorialistică a experienţei subiective, de cunoaştere a concretului
vital, istoric, configurat descriptivo-narativ în procesul devenirii sale. O astfel de saga memorialistică
satisface interese publice, dintre cele mai diverse, de
la cel documentar (gulagul comunist din Bărăgan,
teroarea securităţii, colectivizarea, evenimentele
misterioase din decembrie 1989, fenomenul exilului,
ciuma roşie, postcomunismul, jocul politic straniu al
partidelor etc.), la cel omenesc etern – copilăria,
familia, iubirea, prietenia, şcoala, studenţia, iubirea
de neamul românesc/ sârbesc şi de patria uitată
inexplicabil, de noul val, căsătoria, divorţul etc. –
sau pur literar-estetic: perspectiva naratorială, viziunea estetică, lumea balzaciană a personajelor, arta
descriptivă, problematica transfigurată, actualitatea
mesajelor, categoriile estetice etc.,
încât
motivaţia
producerii
unei
astfel de proze
memorialistice şi
voit autobiografice
– orgoliu, dedublare, spirit de revanşă, claustrofobie existenţială, vocaţie testamentară, complexe,
când de superioritate, când de inferioritate, plăcere
estetică etc. – pare aflată sub umbrela gratuităţii.
Pare!
În realitate, aceste motivaţii coexistă şi străbat interogativ „feliile de viaţă”, de autobiografie
ficţională creditabilă ca adevăr literal, nu literar, cu o
valoare literară eclectică şi dubitativă. Pentru Stanomir Petrovici, povestea familiei, istoria şi ficţiunea autobiografică nu pot fi despărţite. Nu întâmplător, naratorul acuză permanent „teroarea istoriei”
antecomuniste, comuniste şi postcomuniste, ascunsă
sub haina discretă şi aparent aventuroasă a autobiografiei simultan faptică, intimă, de cercetare a fluxului de conştiinţă, dar şi a sufletului intelectualului
destineliterare@gmail.com
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european rătăcit, permanent neliniştit, ameninţat de
înstrăinare. Prin scriitura biografist-confesivă, scriitorul bănăţeano-bacăuan se înscrie peste timp, involuntar, prin experienţa directă a trăirilor, autenticitatea netrucată, intransigenţa existenţială, sinceritatea
liminară, principiile morale, filosofice şi culturale de
dreapta, în grupul trăirist de la Criterion: Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Petru Comarnescu, Emil
Cioran, Lucian Blaga etc. Prin viziunea pancosmică
a ortodoxiei/ catolicismului se apropie de gândirismul lui Nechifor Crainic.
Ce ne comunică dorinţa lui MiroslavGheorghe, de a se include în această familie de spirite, în această generaţie de referinţă a culturii autohtone, dar şi europene, care a acţionat concret, nu
doar a visat, afirmarea românismului/ europenismului, a luptat exemplar împotriva „rinoceritei” şi a
„ciumei roşii”, în general, a totalitarismului? Convingerea lui intimă (indusă cu înţelepciune socratică
de familia lui atipică) este că Lumea nu poate fi
condusă şi guvernată decât de o elită, de o aristocraţie cu rădăcini nobiliare, „de domni” şcoliţi, morali şi iubitori de mamă, de biserică, în nici un caz de
lichele, de ignoranţi şi de hoţi! Să nu uităm ce ne
spune într-o mărturisire trăită în adolescenţă şi care
i-a devenit ulterior, principiu şi motivaţie a devenirii
sale: „dar după aceea, eu am să mă fac domn, până
la urmă, mătuşă”. Şi s-a făcut! Misterioasă mi se
pare şi contaminarea miraculoasă a sârbului, de spiritul românesc. Revelator în acest sens este răspunsul pe care-l dă mamei sale (care are ceva din metafizica şi voinţa Smarandei Creangă!) atunci când
este întrebat la ce şcoală va învăţa: „La şcoala românească, bine înţeles, că doar mănânc pâine românească şi trăiesc în România”. Nu poate fi o
ficţiune, pentru că hotărârea a fost urmată întocmai,
deşi în Banatul de atunci, probabil şi în cel de azi,
coexistau şcolile româneşti, cu cele sârbeşti, germane, maghiare etc.
Aura de memorial a volumului Saga sărmanilor trimite tot la generaţia ieşită de sub mantaua
lui Tache Ionescu sau eventual cea a lui Nichifor
Crainic. Frontiera labilă între literatura confesivă şi
Istoria trăită, imprevizibilă şi agresivă, aminteşte de
Mircea Eliade, Sebastian, Cioran etc., prin coexistenţa interesului documentar, cu cel estetic/ artistic,
destineliterare@gmail.com

în funcţie de talentul de evocare al naratorului (v.
Teama, Mama mea cu gloanţe-n păr, Zbuciumul
unor zile din decembrie, Domnul Ion Raţiu, Pe
un picior de rai, Prin Argeş, Noi începuturi etc.)
şi de deghizarea autobiografică auctorială. Tehnica
reportajului se insinuează în „saga”, atât din necesităţi compoziţionale, cât şi ca modalitate de expresie
(retorică) a unei experienţe autentic personale a istoriei. Scriitorul timişorean (et in Timişoara ego; dar şi
,coincidenţă, et in Belgrad ego!), deşi este preocupat
esenţialmente de a transmite experienţele şi trăirile
personale din ultimii 60 de ani, ca în orice proză
deghizat autobiografică situată fatal la frontierele
literaturii de frontieră (amintiri, jurnal, confesiune,
memorii, reportaj etc.), alunecă, începând cu capitolul Anul 1989…, în ceea ce s-ar putea numi roman
politic. Dar care roman nu este politic? Chiar şi cel
erotic. Este exclus politicul din Adam şi Eva de
Liviu Rebreanu? Mă îndoiesc!
Naratorul reuşeşte să se afle situat, când
„amintirea” o cere, „în afara” a ceea ce scrie, adică
obiectiv, aparent detaşat, neimplicat, vorbind despre
alţii, mai degrabă decât despre sine. În capitolul În
politică alături de liderul liberal Nicolae Cerveni,
cititorul interesat de actorii politici, poate să afle
detalii semnificative despre (ne)reuşitele unor personaje ale istoriei contemporane: Iliescu, Constantinescu (clasat de narator în galeria impotenţilor politici), Nicu Cerveni (Preşedinte, a Partidului Naţional
Liberal- Convenţia Democratică), Ticu Dumitrescu,
Mircea Quintus, Viorel Cataramă, Dinu Patriciu,
Horia Rusu, Ion Şcheianu etc., dar şi despre adeziunile doctrinare ale autorului, care „după mitingul
electoral ţinut la Casa de Cultură din oraş, unde în
faţă trona statuia poetului băcăuan Vasile Alecsandri, era prezent şi liderul Partidului Naţional
Liberal, domnul Mircea Quintus, alături de Nic.
Cerveni, iar eu stăteam chiar în spatele celor doi
lideri liberali”. Asta nu-l împiedică pe observatorul
atent să persifleze cu sarcasm „marea obrăznicie a
acestor pseudo-politicieni” de a-şi asigura privilegii
inimaginabile în parlamentele altor ţări, fără să urmeze modelul moral al unor politiceni autohtoni,
precum Corneliu Coposu, Ion Raţiu etc.
Deşi impactul politicului asupra destinului
său, al familiei, neamului, prietenilor, colegilor de
şcoală, liceu, facultate a fost şi este major, naratorul,
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un alter al lui Miroslav-Gheorghe, priveşte devenira
lumii, sine ira et studio. Profesia de avocat (v. Prin
procese şi scrutări în timp) îi permite să radiografieze pe orizontală, dar şi pe verticală, mecanismele
sistemului judiciar, modul în care îşi fac loc, birocraţia (un al doilea viciu al societăţii contemporane,
după demagogie!) şi absurdul existenţial în lumea de
lângă noi: furtul celor 50 de kg. de ceapă, cazul preotului Ştefan acuzat pe nedrept de crimă sau cel al
fostului ministru al agriculturii Ioan Avram Mureşan
căruia i se întocmeşte un dosar cu evidente conotaţii
politice. Personajele „reale” implicate prin destin, în
acest teatru în teatru: procurorul adjunct, generalul
Păun, Adrian Năstase, Ponta, Băsescu, Radu Vasile,
veşnicul Isărescu, Remeş etc. devin semne-simbol ce
reconfirmă teza că „dreptatea este inumană”, cum
spunea cândva Camil Petrescu.
Mi se pare revelator faptul că scriitorul ce a
copilărit în oraşul de graniţă Sânnicolau Mare nu-şi
pierde în condiţiile libertăţii din postcomunism, nici
demnitatea şi nici credinţa într-un Dumnezeu al tuturor sărmanilor. Modelul rezistenţei împotriva presiunii sociale este cel verificat de Miroslav-Gheorghe
în comunism este modelul isihast: fuge de ispitele
gloriei şi ale măririi, nu duce genţile diplomat ale
superiorilor, îşi caută cu inteligenţă prietenii şi nu se
îmbogăţeşte nici din procese celebre, precum cel al
nefericitului Mureşan („Ca avocat nu m-am îmbogăţit nici în urma acestui proces, dar voi păstra ca
amintire cărţile în trei volume scrise de marele om
politic, Ion Raţiu, primite cu titlu de cadou de la
domnul Ioan Avram Mureşan”), dar se refugiază,
spre a se apăra de infernul exterior, în turnul de fildeş al culturii, literaturii, muzicii etc. Desigur, cititorul pasionat şi înrăit care este încă din fragedă copilărie – i-a citit şi recitit pe Lucian Blaga, Eminescu,
Marin Preda, Camil Petrescu, Homer, Ovidius,
Lampedusa, Soljeniţân, Pasternak, Tolstoi, Faulkner,
Cervantes, Schopenhauer, Thomas Mann, Shakespeare etc. – s-a metamorfozat în scriptorul ce l-a
pregătit, determinat şi obligat să se înscrie şi pe sine
în Saga sărmanilor. Fără îndoială, personajul principal, liant al celor 58 de naraţiuni-decriptivconfesive, inclusiv Epilogul.
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Livrescul devine pentru Stanomir Petrovici o
posibilă cale de delimitare de realul insuficient şi
murdar, de condiţia omului „simplu, sărman ce se
perindă în această lume fără a aparţine unor familii
nobile, de prinţi, regi sau împăraţi”, cum susţine
chiar autorul care, probabil, va fi aparţinut într-o
existenţă anterioară unei familii voievodale de sârbi
sau de români… Aşa s-ar putea explica nostalgia
spiritului arisocratic. Particularitatea care-i va asigura cărţii o frapantă singularitate – în ciuda stilului
anticalofil – este situarea naratorului/ autorului în
„centrul” literaturii de frontieră (de fapt, „un cerc al
cărui centru este pretutindeni, iar circumferinţa niciunde”) care-i permite să interfereze într-o libertate
de invidiat, fragmentarismul, tehnica distanţării/
apropierii, asumarea identităţii lumii personajelor
care-i configurează saga, metoda cvasi-proustiană ce
imaginează o ritmică de esenţă muzicală postmodernă, dar şi ideea lui Radu Petrescu că orice carte de
literatură – mai ales, de frontieră – este „un jurnal al
duratei noastre inefabile”.
Tocmai conceptul de duratăinefabilă elimină
prejudecata că între Saga sărmanilor şi biografia lui
Miroslav-Gheorghe există o legătură mecanică. Recuperarea amintirilor şi sublimarea lor în memorie
critică şi istorie lucidă rămâne o mărturie autentică a
felului în care mecanismele represive ale unui sistem
totalitar (în opinia noastră, toate sistemele politice
sunt opresive, diferă doar dimensiunea patului procustian!?) traumatizează iremediabil existenţa individului, familiei, neamului, mai ales că, pe măsură
ce trece timpul, sistemul se lasă cucerit de brute,
lichele şi proşti. Învinge prostia cezarică! Cum momentele de fericire din viaţă sunt foarte scurte, Stanomir Petrovici este supus la încercare şi de două
boli subversive: diabetul şi infarctul miocardic (v.
Încercări) ce-l obligă în anul 2000, pe avocatul şi
lichidatorul judiciar să se retragă din politică: Tot
răul spre bine, ar fi spus, probabil, şi venerabilul P.
B. Stănescu!
15 februarie 2017, Bacău
(va continua)
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Bianca Bogdana IUGA
(ROMÂNIA)

Alexis Toth
Sfânt al Bisericii Ortodoxe Americane
Unchiul memorandistului Vasile Lucaciu
Sfântul Alexis Toth s-a născut în familia
preotului George Toth şi Cecilia Toth, familie de
intelectuali, la 14 martie 1853, în satul Kobylnice,
din districtul Svidnik, regiunea Prešov, în Slovacia
de azi. Acest sat se află în apropiere de localitatea
Eperjes, ce a aparţinut fostului comitat Saros din
Ungaria, azi aparţine judeţului Zepes (Szepes) din
Slovacia.
În familia George şi Cecilia Toth s-au mai
născut încă doi copii: Nicolae şi Iuliana. Nicolae
Toth, a urmat în viaţă şi el calea preoţiei, ajungând
preot profesor la Universitatea Teologică din Ungvar
(azi Ujgorod, Ucraina) şi apoi episcop la Eperjes, iar
Iuliana Toth, care a fost soţia lui Mihai Lucaciu şi
mama memorandistului Vasile Lucaciu.
Alexis a urmat paşii tatălui său – care a fost
decanul Bisericii Unite Greco-Catolice din judeţ fiind educat în şcolile pregătitoare locale şi
continuând apoi să studieze un an la Seminarul
Romano-Catolic din Eperjes. Ulterior, a mers la
Seminarul Greco-Catolic Unit din Ungvar, Ujgorod
din Maramureşul istoric - azi în Ucraina - unde a
studiat timp de trei ani, iar apoi a continuat să
studieze la Universitatea din Praga, unde a absolvit
Teologia.
După căsătoria cu Rosalie Mihaluk, la 18
aprilie 1878, fiica preotului Mihaluk, Alexis Toth a
fost hirotonit preot în anul 1878 de către, fratele său,
Episcopul Nicolae Toth din cadrul Episcopiei
Greco-Catolice Unite din Prešov. În doar câţiva ani,
soţia lui Rosalie şi singurul lor copil au murit. După
hirotonirea sa, părintele Alexis Toth a fost desemnat
pentru a servi ca preot asistent în fostul comitat
Saros, azi în judeţul Zepes (Szepes) din Slovacia,
care se învecina cu fosta Galiţie.
În continuare, Alexis Toth a fost repartizat
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ca preot la Biserica Greco-Catolică Unită din
Homrogd, azi localitate în Ungaria de nord-est.
Apoi, Episcopul Nicolae Toth îl numeşte pe fratele
său, preotul Alexis Toth, cancelar, urmând ca în
anul 1881, să îl numească director al Seminarului
Unit Greco-Catolic din Prešov şi profesor de Drept
Canonic şi Istoria Bisericii. Părintele Alexis şi-a
continuat activitatea profesională în aceleaşi funcţii
şi sub conducerea succesorului Episcopului Nicolae
Toth, Episcopul Ioan Valyi. Prin această acţiune,
Părintele Alexis a câştigat distincţia de a fi primul
preot greco-catolic unit din America de Nord pentru
a conduce poporul în reuniune cu Biserica Ortodoxă.
Alexis Toth era cunoscător a cinci limbi: latină, rusă,
maghiară, germană şi engleză.
În anul 1889, la vârsta de 35 de ani, părintele
Alexis Toth a fost trimis în America pentru a sluji
ca preot misionar, la biserica Greco-Catolica
Wilkes-Barre. Credincioşii din parohie erau
emigranţi care proveneau mai ales din zona munţilor
Carpaţi din Maramureşul Istoric, Galiţia, Slovacia şi
Ungaria, ortodocşi din naştere, însă forţaţi fiind au
acceptat Unirea cu Roma, datorită stăpânirii austroungare.
Preotul Alexis Toth, în noul său rol de
misionar, trebuia să-şi îndeplinească destinul de a
conduce poporul, de a reveni acasă la biserica
mamă, la Biserica Ortodoxă. În decembrie 1892, a
început evanghelizarea imigranţilor din WilkesBarre, statul Pennsylvania (S.U.A), a predicat şi
le-a luminat spiritual cu privire la viitorul lor social
şi religios în America.
În anul 1902, primeşte Parohia ,,Sfântul Ioan
Botezătorul” de rit ortodox din Mayfield,
Pennsylvania. Aici a fost înaintat la demnitatea de
protopop. De-a lungul anilor până la moartea sa,
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părintele Alexis a fost primul în măsură de a primi
parohii din Unirea în Ortodoxie. Prin eforturile sale,
peste 20.000 de greco-catolici galiţieni, români,
slovaci, ucraineni şi unguri au fost reuniţi cu
Biserica Ortodoxă din Statele Unite ale Americii.
Pentru activitatea sa misionară, preotul Alexis Toth
a fost numit protoiereu.
Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei i-a conferit
ordinul ,,Sfânta Ana", iar Sfântul Tihon, arhiepiscopul Americii de Nord, i-a dăruit ordinele: ,,Sfântul
Vladimir" şi ,,Sfântul Alexandru Nevski". De asemenea, evenimente similare de cinstire, au avut loc şi în
vestul Canadei.
Despre Părintele Toth, la un moment dat se
spunea că ar fi avut o poziţie guvernamentală şi în
Rusia şi a fost considerat unul dintre cei mai eminenţi şi importanţi bărbaţi din ramura americană a
Bisericii Ortodoxe.
Înainte să moară cu câţiva ani, el a primit o
coroană de aur ecleziastică de la ţarul Rusiei, care ia fost adusă aici de un emisar special al acestuia. A
fost un semn de substanţială stimă în care a fost ţinut
şi apreciat de către puterile de conducere din Rusia.
El a ţinut coroana într-un seif la reşedinţa sa de aici,
precum şi alte cadouri valoroase de la marii clerici
din Europa, şi mai multe scrisori şi autografe de la
ţar; un altar acoperit folosit în biserica Sfânta Maria
în zilele speciale de sărbătoare, a fost bogat împodobit cu broderii de aur evaluate la 5.000 dolari, şi
un cadou pentru părintele Toth de la surorile
(călugăriţele) din una dintre măreţele mănăstiri din
Rusia.
La 7 mai 1909, la vârsta de 56 de ani, protopopul Alexis Toth a plecat la Domnul şi a fost îngropat într-un mausoleu magnific în spatele altarului
de la Mănăstirea Ortodoxă Sfântul Tihon, din South
Canaan, Pennsylvania. În testamentul său şi-a cerut iertare de la toată lumea, iertându-i pe toţi care iau făcut vreodată rău.
Chiar şi după moartea sa, preotul Alexis
Toth a continuat să îi protejeze pe cei vii şi să se
roage pentru ei. Rămăşiţele sale au fost găsite neputrezite şi au fost mutate în 1916 la Mănăstirea Sfântul Tihon, South Canaan, Pennsylvania.

În data de 29 mai 1994, după toate minunile
săvârşite enoriaşilor, protopopul Alexis Toth a fost
canonizat ca Sfântul Alexis de Wilkes-Barre de
către Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe
din America, fiind numit mărturisitor şi apărător al
Ortodoxiei în Statele Unite ale Americii.
Sfântul Alexis Toth a fost un preot misionar, trimis din patria sa, Slovacia – vecină cu
Maramureşul istoric - ca un preot unit greco-catolic,
care cu ordinul de a-şi servi şi proteja turma în
Statele Unite într-un mediu ostil celui latin, a recunoscut necesitatea de a-i conduce spre o întoarcere la
moştenirea lor strămoşească, creştin - ortodoxă.
Citez dintr-un discurs al său:
„Mi-am pus în minte să fac ceva ce am purtat în inimă pentru o lungă perioadă de timp, după
care sufletul meu tânjea: dorinţa de a deveni ortodox.Şi asta era deci de făcut. Trebuia să fiu foarte
precaut. Din nefericita Uniune, sursa declinului
nostru şi a tuturor relelor noastre, au făcut parte
oamenii noştri pentru prea mult timp. Am purtat
deja acel jug pe umerii noştri timp de 250 ani. Mam rugat din suflet lui Dumnezeu să-mi dea puterea
de a le clarifica toate acestea enoriaşilor mei
neiluminaţi în istoria religiei.”
Prin exemplul său sfânt de umilinţă, caritate,
ascultare şi credinţa statornică în faţa opoziţiei
vicioase susţinute, Sfântul Alexis a fost un adevărat
far de lumină pentru mulţi care au fost în căutarea
sferei de siguranţă a credinţei ortodoxe americane,
iar lumina lui încă străluceşte pentru enoriaşii
americani şi astăzi.
Alexis Toth este considerat în Statele Unite
ale Americii „Sfântul emigranţilor” deoarece şi de
dincolo de moarte el face minuni pentru cei care se
roagă la mormântul lui.
Sfântul Alexis Toth, unchiul apostului
neamului românesc Vasile Lucaciu este sărbătorit
de Biserica Ortodoxă din Statele Unite în ziua de 7
mai a fiecărui an.
Mai multe date despre preotul Alexis Toth
sunt scrise în viitoarea carte în curs de apariţie.

Cluj-Napoca, 21 august 2017
Societatea Culturală „Dragoş Vodă” Cluj-Napoca
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Bill JONKE
(U.S.A.)

SHIKSA AT BAT
A rich kid in a school full of rich kids, Donny Lambert stood out.
It wasn’t because of any athletic skills,
though Donny looked like he could play a good
game of tennis. It wasn’t because of any extraordinary good looks, or because of any academic prowess, or even because the Lamberts were rich-rich.
The reason Donny stood out was because Donny
was a doofus.
He had a sister, but most of the family attention was lavished on Donny, the only son. He had
every indulgence you could think of, including bicycles of all kinds when he was a kid, and later on,
whatever kind of car he wanted. Or cars, as Donny
had a tendency to run into things with them.
Despite an incredible amount of family money, Donny was always a chump in school. Even in
grade school Donny was considered a fool.
Not entirely without reason, though.
When Donny was 13 years old, he was alone
at home one day, playing with the dog. His parents
had an Architectural Digest type home in an upscale
suburb. One afternoon, when Donny ran out of other
things to do, he began harassing the dog, chasing it
around, cornering it, terrorizing it, then running
away and sneaking back up on it again.
Donny had some firecrackers left over from
the Fourth of July. He began throwing them at the
dog, who ran crazily around the house, terrified.
Finally the dog ran into Donny’s room and jumped
on the bed. Standing in the doorway to keep it from
escaping, Donny lobbed a string of firecrackers on
to the bed next to the dog. The dog jumped down
and ran around the room, howling like mad. Donny
was laughing his ass off. Then he noticed that the
bedspread was on fire.
He ran into his bathroom to get some water
destineliterare@gmail.com

to douse the flames. Back and forth he went, throwing glass after glass on the bedspread. Finally, he
wadded it up, eventually extinguishing the flames.
The mattress was still smoking but it looked to Donny like everything was under control.
To hide the mess, he jammed the mattress
and bedclothes into the closet in his room and
opened the windows to air everything out.
Hoping to put some distance between himself and the scene of the crime, Donny locked up the
house and headed uptown to the deli.
As he later said, after a while he heard sirens
from fire trucks, one after another, and then a little
later more coming from nearby communities. He
said it occurred to him that maybe the fire trucks
were headed toward his house, but he finally convinced himself that that just couldn’t be.
A little later, Donny wandered back home.
There were fire department trucks everywhere, hosing down the remains of his parent’s house.
There were neighbors standing and watching,
talking about how horrible it was that the Lambert's
son had apparently perished inside.
Donny was fine, of course. The dog, though,
didn’t make it.
It was found dead in Donny's bedroom. And
the source of the fire was already clear to investigators. Donny finally admitted what happened. His
mother was bawling with both grief and relief. And
Mr. Lambert was calculating the cost of the latest
Donny fiasco.
While his parents were able to put this shenanigan behind them, no one at school would let
Donny forget it.
The fire happened when he was in eighth
grade, but the story followed him to high school. He
started his high school career as ‘Mr. Match’. The
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dog thing wasn’t considered funny, and a lot of people thought Donny was a complete asshole.
Anyway, although he became better looking
as high school went on, and he got better and better
cars, Donny tried too hard to fit in. I met him for the
first time when I briefly dated his sister during junior year. At that time Donny was a freshman.
I didn’t see much of him for the rest of my
time in high school, and it wasn’t until I was about
25 and living in the suburbs that I saw him again.
(N.B. We will forego here getting into the episode of
Donny going to Colorado, which involved his new
BMW, delivery of cocaine to an undercover agent,
jail, Donny's losing his special prescription glasses
that supposedly he couldn't do without, his father's
lawyers, his father's money, an obliging judge, and
Donny's quick return to the family). In due course he
and a room-mate acquired a very nice first floor
apartment in a beautiful Victorian home a few
blocks away from me. He had an incredible wardrobe and another brand new BMW. His parents gave
him a lot of allowance money, and his mother frequently came down to see him, often bringing her
housemaid to do some ‘tidying up’ for the boys.
Donny's mother, by the way, was one of the
nicest people you would ever want to meet. She was
fifty or so, and was both gorgeous and gracious. She
was MILF way before the term MILF came into use.
After a year or two of living on his own and
sponging off his parents, his father decided that
Donny needed to ‘start working for a living’. His
mother didn’t necessarily think so, but his dad was
adamant. Pretty soon Donny was putting on a suit
every day and tooling downtown to his father’s offices.
Occasionally myself, Chip Woodward, and
one or two of Donny’s other friends would drop by
his office during the day. He always had time to chat
with us, and he introduced us to some of the other
executives, particularly the ones that wanted to suck
up to the heir apparent.
There were loads of secretaries working
there, and Donny loved bringing us around to chat
with them. They were all really friendly. Why
wouldn’t they be? Here’s the little boy who could
one day be their boss, joking and goofing around
with them with his friends.
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Over some beers one night, Donny told me
about a young secretary at the office who was coming on to him. With his money, clothes, and cars,
Donny could be an item of real interest to girls. This
one, he said was hot, and had grabbed his attention.
He mentioned that she was coming to his
place over the weekend. The way he said it, I figured
that she must live close by, as it sounded pretty casual. Donny said that she wasn’t from the suburbs,
but he was going to pick her up on Saturday from
her mother’s place. He asked me if I would like to
go along for the ride.
On Saturday morning Donny came by in the
BMW, and we hit the road to pick up his girl friend.
It turned out that this girl lived on the far south side,
in a neighborhood of small one story houses built
after World War II. It took us over an hour to get
there. Back then BMWs were not air conditioned
and it was the middle of July, so it was a long hot
ride.
We really stood out in this girl’s neighborhood. People on the block gawked at Donny’s new
German sedan as we pulled up in the driveway in
front of her small house.
I waited in the car while Donny went to the
door. A few minutes later he came out, accompanied
by the girl. They were followed by her mother, an
older heavy set woman who was all over her daughter like a stage mother on steroids.
My experience with girls in their twenties
was mostly limited to those I’d gone to school with.
They were preppy during high school and college,
and professional looking after they graduated. Suburban girls tended to wear East Coast attire, with
skirts during the week, and khakis, Villager blouses,
and loafers on the weekends.
This girl was not dressed in khakis and loafers. Despite the heat, she was wearing a pair of tailored dress slacks, nylons and high heels, along with
a frilly satiny long sleeve blouse and a lot of cheap
showy jewelry. She was wearing more make up than
I had ever seen on a woman before. Her hair was
done up in what was supposed to pass for a sophisticated up-do wrap, with various pins and clips in it.
Though the girl was trying to ignore it, her mother
hovered over her, fussing with her hair, tucking in
loose ends. The girl’s huge breasts were barely condestineliterare@gmail.com
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tained by her tight fitting blouse. In the suburbs she
would have been called a tramp. Her mother brought
out not one or even two overnight bags for her
daughter, but three of them. They were cheap, but
were supposed to look classy.
The girl herself was primping and fussing
with her hair too and checking her make up in a
small pocket mirror. Both mother and daughter acted
like this was a really big deal. And to them it no
doubt was. This was a shot at getting a daughter off
of the South Side while she was still in her prime.
This was a chance to trade in a lifetime of bowling
alleys for a lifetime of country clubs and all that
went with that.
Her mother escorted her to Donny’s car and
tersely ordered me into the back seat. She shepherded her daughter like a corner man in a prize fight.
This clearly wasn't a weekend of fun, but rather was
an audition with Prince Donald, it not being often
that girls like this got a chance to date – much less
sleep with – the boss’s son. The girl was loaded for
big game, and her immigrant mother was doing all
she could to help her score.
The daughter ensconced herself beside Donny and was ready to play for keeps. Her mother said
good bye to her and to Donny, ignoring me in the
back seat. I was a friend of Donny’s and may or may
not have been wealthy, but she knew that Donny
was for sure, and she didn’t want to lose focus.
Immediately, this 20-something going on 40something turned to Donny with a big smile and put
her hand on his leg. She spoke softly and attentively
to him while we drove back up north. Like her
mother, she ignored me too, keeping her attention on
the big game in the front seat.
Donny dropped me off at my house and took
the heavy hitter back to his place.
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………………..
Late Sunday night he stopped by after he had
taken her home. I came out and we sat in his car. He
wanted to tell me about the weekend with the
nymphet.
“Her mother kept calling to make sure that
we were having a good time, he told me. She was
like a ringmaster. She seemed to be more interested
in talking to me than to her daughter. She kept telling me what a great cook her daughter was. And
how she could manage money so well, and that she
was a great homemaker, and that she could really
make the right man very happy. She sounded like
she was selling a set of encyclopedias.”
“What was really weird, though, was when
she told me to be sure and see all of the 'things' that
her daughter had brought with her for the weekend.”
“Like what?” I asked.
Donny laughed. He reached down and
brought something out from under the seat. “This
was the best,” he said. He held up what looked like a
string of small plastic balls about the size of grapes,
spaced an inch or so apart.
“What is that?” I asked.
“Anal balls. Her mother bought them for her
especially for this weekend. In her last call she asked
me straight out if I could get serious about marrying
her daughter."
“So, think you’re going to marry her?”
“Nooooo,” Donny said. “I told her mother I
was Jewish and couldn’t marry a shicksa.”
“What did she say to that?”
“She wanted to know if you were rich."
“Yeah?”
“And she wanted to know if you were Jewish."
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Dan LUPESCU
(ROMÂNIA)

MARIAN BARBU: Alchimia portretelor vii, în Do diez major
(Marginalii la romanul puzzle În zigzag cu viața mea)
Redactor șef al Revistei Lamura din Craiova, Domnul Prof. Dr. MARIAN BARBU este Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1986
(recomandat de Ion D. Sîrbu, Eugen Negrici, George
Sorescu). Doctor în Filologie (5 iunie 1976) cu teza
Romanul de mistere în literatura română. Comisia de examen: Președinte – Acad. Ion Coteanu;
Membrii: prof. univ. dr. docent Dim. Păcurariu
(conducătorul lucrării), acad. Al. Dima, prof. univ.
dr. George Munteanu, prof. univ. dr. docent Eugen
Todoran. Marian Barbu a publicat 15 cărți de critică
și istorie literară (în 25 de volume, plus cele în ediții
adăugite), șapte de proză și nouă de poezie. Este
autor de antologii, ediții critice, prefețe, postfețe,
scrieri didactice (ad usum delphini), cât și un exigent
editor de cărți, reviste și ziare.
*
Tonul face muzica.
Tonul și semitonul/ diezul - sigur, inspirat fac și literatura bună.
La umbra a două motouri, a nouă citate –
înflorind, în prispa noii sale cărți, precum erupțiile
cardinale de maci în poala de aur a lanurilor de grâu
bătute de vântoasele Istoriei -, a trei definiții din
DLLR (Ed. Academiei, 1975, p. 538) despre memorie, memorii, a altora trei din revista supermarketneguțătorească numită Kaufland (Memoria senzorială, Memoria de scurtă durată, Memoria de
lungă durată) și a încă 13 chei de descifrat labirintul amiezii unei vieți trepidant-pilduitoare (din Dicționarul enciclopedic ilustrat, 1926-1931, al lui I.Aurel Candrea și Gh. Adamescu, p. 763; Dicționarul Limbii române moderne, Ed. Academiei
R.P.R., 1958, p. 491; Noul dicționar UNIVERSAL
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al limbii române, București-Chișinău, Ed. Litera
Internațional, 2007, p. 801) -, Marian Barbu ne invită pe tărâmul de basm și sub cerul de peruzea al unei
construcții narative ingenioase, luminoase și mereu
zâmbitoare.
Pregătirile minuțioase – pe care le face prin
slovele de duh ale celebrilor Gabriel Garcia Marquez (A trăi pentru a-ți povesti viața, carte răsădită
în română de nobila hispanistă Tudora ȘandruMehedinți), Guy de Maupassant, Virginia Woolf,
Cesare Pavese, Dante Alighieri, Oscar Wilde și ale
celorlalți citați – sunt menite să ne pregătească sufletește și mental, să ne inițieze pentru trecerea lină,
fără hurducături, prin poarta dintre profan și sacru,
adică din lumea-lume, banală, materială, amușinând
prin deșertăciunile terestre și aceea cu sprâncene și
gene celeste, a visului/ aspirației/ idealului, a ficțiunii purtând sigiliul de marchiz al serafimilor: Marian Barbu (brand, ar zice anglo-…saxofoniștii
efemeridelor de serviciu).
Însingurat în mulțime, veșnic iubitor de oameni și de Spirit oltenesc, autorul – de rafinament
matein/ levantin, cu platoșă din oțel argintat, mască
princiară și halebardă cervantescă – își ia precauțiunea de a ne propune o carte de memorii, din trei perspective vivante, dar și cu miresme, pe alocuri, vivandiere, anume acelea ale triplelor sale aspirații/
profesii/ împliniri: profesor, jurnalist, ecrivain.
În cele din urmă, a rezultat nu un volum impunător de literatură diaristică -, format B5, 584 de
pagini, gardat de coperte din cel mai gros carton
posibil, îmbrăcat în hârtie kunstdruck de fină stirpe
suedeză, de pe care ne șochează un detaliu tulburător
din tabloul Răpirea Europei, de pe la 1.580, al lui
destineliterare@gmail.com
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Veronese, găzduit și ocrotit, prin secole, de Palatul
Ducal din Veneția.
Ci a rezultat o remarcabilă creație de tip nonficțiune, un roman-jurnal, în toată puterea cuvântului, cu personaje și fapte reale, în stilul scrierilor
celebrului Truman Capote (1924-1984), inventatorul
noului gen literar al romanului-reportaj, inaugurat
prin fulminanta sa carte Cu sânge rece (la care a
lucrat șase ani).
El a fost și autorul nu mai puțin apreciatelor
volume Mic dejun la Tiffany, Harfa de iarbă, Muzică pentru cameleoni, după primele două turnânduse filme artistice de răsunet.
Edificiul epic În zigzag cu viața mea de Marian Barbu este, în egală măsură, un soi de menuet,
în genul comediei-balet a lui Moliere Burghezul
gentilom, în care Monsieur Jourdain este nevoit să
recunoască, în final, după 40 de ani de când scrie, că
face proză/ face literatură în fiece clipă, însă fără să
o fi știut vreodată.
În zigzag cu viața mea constituie o carte în
care suflul lucidității este la fel de necruțător ca în
scrierile lui Octavian Paler, concentrând reverberații
psihologice indiscutabile (introspecție psihologică,
dar, mai ales, prospecțiuni, răbdătoare și adânci, în
faliile geologice de caracter și temperament ale ființei umane), din arealul lui Camil Petrescu, scriitorul
care a pus în gura unuia dintre personajele sale replica memorabilă: Câtă luciditate, atâta dramă.
Recenta carte a lui Marian Barbu are, concomitent, tensiunea dramatică de înaltă clasă din
creațiile aceluiași Camil Petrescu (roman de idei –
când reci ca gheața, înfrigurate, când învolburate,
tensionate, fierbinți și necruțătoare, ca flăcările iadului), dar și din trilogia Setea muntelui de sare a lui
Marin Sorescu.
Univers închis și contemplație narcisistă întâlnim în Burghezul gentilom -, univers etanș, rupt
de restul lumii/ univers al dictaturii ante- și postdecembriste, dar și holograme de frescă socialpolitică depistăm la Marian Barbu.
Creat și jucat de Moliere (în premiera absolută de la 14 octombrie 1670), Monsieur Jourdain,
aventurier al spiritului, își poate găsi, într-o anumită
măsură, ecouri în actantul principal al cărții noastre
de acum -, în care personajul Marian Barbu este jucat de autorul însuși: Marian Barbu, care are opinii
destineliterare@gmail.com

și judecăți de valoare despre tot și despre toate.
Dacă protagonistul-pescar al monodramei
Iona de Marin Sorescu este închis, în permanență, în
burțile enorme ale celor trei balene, din care evadează, succesiv, dar fără sorți de izbândă -, tot într-un
univers închis, fără speranță de salvare -, similar se
petrec fenomenele, faptele, evenimentele în sistemul
adiabatic, fără scăpare (nici măcar de căldură, lumină, respirație), al dictaturii/ dictaturilor pe care le
traversează Marian Barbu, protagonistul-autor, și
personajele sale.
Construcția epică a scriitorului craiovean (așternută pe hârtie și definitivată exclusiv din memorie, fără nici o bibliografie, peste ocean, la copiii săi,
în Chicago și Montreal, exact la 50 de ani de la ediția princeps a romanului ,,non-ficțiune” Cu sânge
rece) probează faptul că a rezultat un roman puzzle,
care dă cu tifla tuturor pseudo-postmoderniștilor
noștri de salon vetust, așa cum, de altfel, le mai dăduse Marian Barbu pe sub nas, prin buzișoarele dânșilor libi-cărtă-băsoase, în anii ”90, cu insolitul, dar
atât de bine strunitul său roman Colonelul de la
Ghiol, scris, parcă, pe vreo cinci voci.
Cartea titrată În zigzag cu viața mea nu are
nici o legătură cu volumul de incursiuni Zigzag pe
mapamond – ghid de călătorie semnat de Ioan Grigorescu, girat de Editura Tineretului, București, prin
anii 60, colecția În jurul lumii.
În prima este vorba, cu precădere, de o călătorie interioară, în cea de-a doua – în consonanță cu
emisiunea duminicală, de la TVR, Spectacolul lumii, de același Ioan Grigorescu – participăm la călătorii terestre, reale, de turism cultural, la provocatoare aventuri de cunoaștere a universului uman în care
trăim.
Cea dintâi, a lui Marian Barbu, frizează, simultan, cvasitotalitatea elementelor specifice unui
Bildungsroman – roman de ucenicie/ devenire/
formare a unui om, a unei personalități, pornind de
la anii copilăriei până la aceia ai deplinei maturități.
În timp ce al doilea, romanul Cu sânge rece,
publicat în 1966, la Editura Random House (SUA),
reconstituie minuțios o crimă multiplă, fiind cotat,
irevocabil, drept „cartea deceniului”.
Ultima punere în gardă, de la pag. 14-15, are
titlul sobru-șăgalnic Din partea editurii, așa cum
este și firea profesorului titrat și exigent, cu un CV
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impresionant de scrieri, articole și studii de specialitate, înnobilat de acad. Grigore Brâncuș cu blazonul
acest învățat - Marian Barbu.
Sunt evidențiate, în context, câteva calități de
fond, pe care volumul le va demonstra, apoi, cu prisosință: anume că această carte de memorii reunește
microcipuri narative și eseistice, peste care este infuzată „o polifonie stilistică antrenantă – ba literară
(predominant întâlnită), jurnalieră, administrativă,
sociologică, politică, pamfletară pe spații întinse, de
permanentă atitudine, de mărturisire sinceră a unui
concret existențial, în cele mai multe situații, de critică și istorie literară, de cultură, în general”.
Editura Grafix din Craiova conchide: „Cartea
rămâne un puzzle care te bine-dispune, lectura devenind dulce et utile (…), o carte splendidă de autocunoaștere a unui scriitor consacrat, a unui om împlinit
…), care privește în propria-i biografie fără ură și
părtinire, ca într-o oglindă venețiană.”.
De la pag. 17, plonjăm direct în universul
epic, ca într-un roman medieval, de mistere: „..Era
cândva o Doamnă, mare știutoare de carte, nu numai
franceză ci și din alte literaturi, de exemplu, orientale. Avea indexări de cazuri, pe care le pritocea cu
mărturisiri șăgalnice în întâlnirile amoroase. Se recomanda simplu – Tupeta (Să-și fi îngăduit să feminizeze cuvântul tupeu?!). În formele de beatitudine a
sângelui zvăpăiat, turuia numai în franceză. Interlocutorul rămânea paralizat ca broasca în fața șarpelui
și vroia să treacă la treabă. Tupeta juca rolul târâtoarei, absorbindu-i partenerului tot aerul și toată respirația.”.
În zigzag cu viața mea este, din când în
când, un roman cu cheie/ chei, în genul capodoperei
romanești a criticului și istoricului literar Al. Piru:
Cearta, care a bulversat atâtea inimi și creiere, la
apariție, mergând până acolo încât unele minți obtuz-bolșevice să ceară, în 1969-1970, ca în anii violenți, odioși, ai stalinismului, alungarea Magistrului
din învățământ.
Aidoma lui I.L. Caragiale și Al. Piru -, lui
Marian Barbu îi place să caracterizeze și să caricaturizeze personajele grobiene și grotești, din romanul
său, pornind de la numele pe care acestea îl poartă.
La pag. 31, autorul ne oferă o listă savuroasă: „Pe
cronicarul de serviciu al acelor timpuri l-a intrigat –
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atunci, ca și acum, în 2016 – nominalizarea de chemați și nechemați în funcțiile de vârf: ale mastodontului industrial, ale primăriei, ale regiunii, a unor
indivizi parcă înadins recrutați să fie legitimați cu
nume sucite. Ei proveneau din te miri ce spații ale
vieții: Ion Cacaliceanu, Neicu V. Putină, Mișu Vatră, Resteu Mândru Nicolae, Vasile Potop, Cuțitaru
Gaică, Văduva Pârlitu, Viorel Toma Năzdrăvan,
Furtișagu Frumosu, Acatrinei Adrian, Ciocâlteu Unduiosu …” (p. 31) - și mulți alții, unora dintre ele
noi reușind să le depistăm, instantaneu, modelele din
realitatea non-ficțională. Nu știu de ce, gândul ne
fuge la Ion Caracaleanu, Nicu Pantea, Vasile Vadră,
Al. Toma Firescu, Florea Firan…
Pofta ludică a prozatorului Marian Barbu a
mers atât de departe – în incitantul său șotron postpost-modernist: În zigzag cu viața mea, carte pe a
cărei copertă interioară a ținut să precizeze doct,
doctoral: flash-uri of memory (genitivul parcă se
scrie altfel în engleză!) – comentate și adnotate –
încât, la pag. 42, include cel puțin două nume din
imediata realitate: Aurel Velea, colonelul de frontieră de la Calafat, și Ion Firicel, licențiat în Drept la
Iași, șeful Judecătoriei din același oraș de pe malul
stâng al Dunării.
Pe parcursul volumului, un astfel de recurs –
la nume din (i) realitatea imediată – va fi extins,
numărul acestora tinzând spre ordinul zecilor, dacă
nu cumva chiar al sutelor.
Subcapitolul respectiv se încheie, la pag. 42,
cu concluzia malițioasă: „Fără multe comentarii, în
justiție nu se poate vorbi decât de modernitate, nu și
de …postmodernitate”.
După care trece, nonșalant și surâzător, la un
altul, în care își prelungește piruetele speculative de
mai înainte: „Dacă inginerul agronom Adrian Gligor, din Bârca, mai trăiește, criticul literar al cărții
de față poate scotoci în principiile de fond ale postmodernismului, urmărindu-i ramificațiile și viabilitatea sa până în ziua de astăzi: curent, mișcare, specific ș.c.l. Acesta va fi obligat să conchidă că și în
agricultură (nu numai americană!) este un postmodernism, dacă nu cumva îl numesc post-postmodernism.”.
(va urma)

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Congresul Spiritualității Românești
Botez în apa vie a României celeste, panromânismului,
spiritului lui Nicolae Iorga și Adrian Păunescu
Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru
această nouă ediție a Congresului Spiritualității Românești.
Umple-ne trupurile și sufletele – ciubere divine – cu iubire și iertare…
Și dă-ne forța să împlinim voia Sfântului Tău
Duh!
…Sub candela de lumină a acestei rugăciuni,
veșnic întremătoare și tămăduitoare, resimt nevoia
să vă îndemn a vă primeni lamura ființelor dumneavoastră nobile, frați și surori întru Românie, din patru zări ale planetei.
Bine ați venit Acasă! – vă întâmpină Poetul
neamului românesc de secol XX și XXI, Tribunul
răstignirilor noastre, prin tunelul de dictaturi nesfârșite: Adrian Păunescu, cel ce a vegheat, cu inspirație
și stăpânire de sine, din postura serenisimă de președinte al Congresului nostru, buna rânduială în
Curtea Domnească a reuniunii înalților demnitari/
lideri din comunitățile românești de pretutindeni.
Adrian Păunescu, Omul, Profesionistul și Patriotul de o altitudine carpatin-kogaionic-olimpiană,
de o bunătate, generozitate și vibrație întru om și
omenie mereu vii, aburinde, precum pâinea ruptă
imediat în două, după ce abia am scos-o din țestul
fierbinte al Istoriei noastre dată în clocot, totdeauna.
Adrian Păunescu – scânteie de aur incandescent, torță în infinire, sferă de lumină – desprins din
tâmplele și din inimile de semizei ale lui Mihai
Eminescu, Constantin Brâncuși, George Enescu și,
desigur, ale lui Nicolae Iorga, Învățătorii Neamului
Românesc, arhei între arheii venind spre noi, torențial, de la începuturile lumii, pe această vatră de optnouă ori milenară, de la Zamolxe și de la Zalmoxe
venind, încoace, până în vremurile de purpură, libertate genuină și subtilă înrobire, ale zilelor noastre.
For public de dezbateri rodnice, Agora civică
și Instituție Culturală Unică, în spațiul nostru (de
prea multe ori al altora și de prea puține ori al nostru) -, Congresul Spiritualității Românești perpetuează, în spirit, dincolo de granița dintre mileniul al
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doilea și al treilea, inițiativa teribilului istoric Nicolae Iorga, cel ce dăduse viață, acum mai bine de un
secol, Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni.
Imediat după atât de bine orchestrata tragedie
națională din 1989, intelectualul de amplă deschidere umanistă Victor Crăciun - scriitor și om total de
radio, profesor universitar și pasionat cercetător al
vieților și operelor lui Eminescu, Brâncuși, Iorga,
Blaga, Titulescu, Goga… -, a avut temeritatea de a
se avânta pe urmele titaniene ale neîntrecutului istoric de notorietate mondială, cel ce metamorfozase,
miraculos, patriarhalul târg al Vălenilor de Munte în
Cetatea Soarelui, pilduitoare, a românității și românismului, tipărind reviste și mii de cărți, pe care le
direcționa pe ambii versanți ai Carpaților Meridionali, cu impact irezistibil, astfel încât a stârnit pohta
minunatului Badea Cârțan nu numai de a căra, pe
cărări tainice din munți, cărțile imprimate de savantul Nicolae Iorga - enciclopedie vie, biserică de lemn
și catedrală umblătoare a spiritului stră-străromânesc -, dar și de a pleca, pe picioare/ per pedes,
din România până la Roma și înapoi, îmbrăcat în
straiele tradiționale ale strămoșilor daci.
O dată ajuns în celebra piață urbanistică din
Capitala Italiei, Badea Cârțan a provocat, involuntar,
exclamația presei din Peninsulă și din întregul Occident: Iată, a coborât Dacul, de pe Columnă!.
…An de an, în prag de 1 Decembrie, venim
aici, venim parcă de două mii de ani, la Alba Iulia-n
Cetate, în Capitala Reîntregirii Neamului și sub cupola de Lumină Divină a Catedralei Reginei Maria
(cel mai tare Bărbat de Stat, fără de care România
Mare nu s-ar fi născut!) și a Regelui Ferdinand, venim cu setea de lumină și cu foamea ancestrală, istorică, de a ne boteza, iar și iar, în havuzul de apă vie,
hrănitoare și tămăduitoare, al sufletelor noastre curate – ale celor 444 de personalități ale românismului,
de pe Terra, prezente Aici, mistuite de Rugul Aprins
al Dorului de Țară-Mumă, Dorul de Acasă, Dorul de
dor și Dorul de Dumnezeul nostru, dintotdeauna
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Unic și Ocrotitor. Dumnezeul românilor de pretutindeni.
Ne încărcăm bateriile – cu energii, vibrații,
lumină și iertare numai de Marii Preoți Zamolxieni
știute -, revenim în locurile noastre de rezidență,
rezistăm, deseori strângând din dinți, scrâșnind câte
o binecuvântare ori câte o sudalmă fulgerătoare,
grabnic trecătoare, așteptând ca, din nou, pe 28 noiembrie, să revenim în Alba, Dalba Iulia, la izvorul
nesecat al românismului.
Vă propun, surori și frați, să mulțumim Proniei Cerești, lui Nicolae Iorga, Adrian Păunescu și
istoricului Gheorghe Zbuchea, să-l îmbrățișăm cordial, frățește, pe Victor Crăciun – fără de care nici
una dintre edițiile Congresului nostru nu ar fi avut
bujia, scânteia și șocul electric de a se urni, de a
prinde viață și de a ne înflăcăra în Hora Dacică, Hora întruchipată de Brâncuși, la Târgu Jiu, prin enorma piatră vie, piatra de moară a timpului și de pomenire a eroilor: Masa Tăcerii, înconjurată de salba,
de asemenea, vie, în veșnică rotire horală, a celor 12
scaune-clepsidră, sculptate, mângâiate îndelung,
finisate – din roca de Bampotoc.
Vă mulțumim, totodată, se înțelege, fiecăruia
dintre Domniile Voastre și tuturor laolaltă – pentru

eforturile pe care le faceți în locurile de viețuire,
pentru tenacitatea de a fi prezenți, an de an, la Alba
Iulia și, desigur, pentru credința nestinsă în Steaua
României Divine.
Cu Dumnezeu înainte pornim spre viitoarea
ediție a Congresului Spiritualității Românești.
…Până la revederea de anul viitor, din 2018,
la ediția Centenarului Marii Uniri, vă propun să rostim, toți, într-un glas: Te rugăm pe Tine, Doamne
Dumnezeule, ajută-ne să renaștem material și spiritual. Să renaștem ca națiune liberă și suverană. Trezește, Doamne, în toți românii de pretutindeni, iubirea de țară și de neam. Trimite, Doamne, țării noastre, poporului nostru, nouă și familiilor noastre, toate
cele necesare, astfel încât Voia Ta să se facă prin noi
și cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot și pentru
toate.
Să-i închinăm imn de slavă lui Dumnezeu și
să-i mulțumim permanent pentru sprijinul, tainic, pe
care ni-l dăruiește ediție de ediție, zi de zi și ceas de
ceas.
Încheiem, într-un glas cu Adrian Păunescu:
Doamne, ocrotește-i pe români! – rugăciune ultraconcentrată, intrată deja în folclor, mândria și mulțumirea oricărui mare poet al neamului său.

Desene de Vasile Mic

Craiova, 31 octombrie 2018
DAN LUPESCU,
Director fondator al Revistei LAMURA (serie nouă)
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Corina Diamanta LUPU
(ROMÂNIA)

DIN CÂND ÎN CÂND, ÎN SEPTEMBRIE
Era seara de 23 august 1985. La televizor începea “Stejar extremă urgență”, un film despre evenimentele din august 1944, pe care îl mai văzusem
de câteva ori, dar pe care îmi propusesem să îl urmăresc din nou. Și aceasta, pentru că îmi plăcea că pe
eroină o chema Corina, la fel ca pe mine, și era violonistă. După telejurnal, m-am așezat în fotoliu, în
fața televizorului și în timp ce pe micul ecran rula
genericul peliculei, am rememorat acea zi: defilarea
de dimineață, transmisă integral de Televiziunea
Română, mijloacele de transport în comun, purtând
stegulețe tricolore și cu însemnele Partidului Comunist Român, mama și tata care avuseseră liber de la
serviciu.
Apoi, o ușoară tristețe ce însoțea de fiecare
dată, finalul lui 23 august, m-a cuprins: avea să se
termine în curând, vacanța mare. Îmi era dor, mai
dor ca niciodată, de nisipul fierbinte al plajei, de
umbrelele colorate de la malul mării, de acel “Aici
Radio Vacanța” rostit în mai multe limbi și chiar de
“Cotele apelor Dunării”, care la difuzoarele de la
“Radio Vacanța” aveau pentru mine aceeași aromă
specială cu aceea a înghețatei asortate pe care o savurasem într-o seară, la restaurantul Acapulco din
Eforie Nord. Mai era atât de puțin și mă întorceam la
școală.
Totuși, până atunci, începea filmul. Cam după o jumătate de oră de privit, mă plictisisem deja.
Ceva mă nemulțumea și nu mai gustam bucuria de
altădată, când o auzeam și o vedeam pe Corina din
acel film. Ceva mă făcea să mă întorc iarăși, cu gândul la vacanță. Îmi era dor să joc volei pe plajă, să
alerg după mingea ușoară și multicoloră, să merg în
șlapi, să vizitez Acvariul, să beau bragă rece și să
mănânc plăcintă caldă pe terasa plăcintăriei aflată
chiar în fața statuii lui Ovidiu, din Constanța și să
merg seara, la grădina cinema din Mamaia. 23 audestineliterare@gmail.com

gust fusese întotdeauna, semnalul că s-a dus vacanța,
vacanța mea, asemenea unui semn de carte ce marca
finalul celui mai important capitol din cartea acelui
an. De data aceasta însă, simțeam mai intens că se
apropia toamna.

Nemulțumită, am renunțat să mă uit la televizor și m-am dus în dormitor. De pe un raft, am luat
un volum pe care mama mi-l adusese la începutul
vacanței, cu împrumut, de la biblioteca instituției
unde lucra. Un roman de dragoste semnat de Maurice Baring și intitulat “Leagănul pisicii”. Și în timp
ce la televizor, în prim-plan apărea violonista Corina, eu m-am așezat pe pat, am deschis la prima pagină și am început să citesc. Tot ce îmi mai amintesc
acum, din acea carte, sunt două cuvinte în limba
rusă: “bîvșaia crasavița” (“o fostă frumusețe”). Dar
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țin minte ca și cum lucrurile s-ar petrece în această
clipă, că undeva, între filele volumului, am dat peste
o hârtie împăturită. Am luat-o și am desfăcut-o. Era
o hârtie fină, asemenea celei de calc, pe care o așezam în primii ani de școală, deasupra desenului pe
care îl aveam de copiat din cartea de biologie și pe
care trasam cu creionul, conturul unei păsări, al unui
animal ori al unei insecte ce trebuia să o reproducem
în caiet. Pe această foaie de calc, o femeie lipise
litere decupate dintr-un ziar. Erau câteva cuvinte, în
franceză, ce vorbeau telegrafic, despre o poveste de
dragoste petrecută la Paris în septembrie 1983:
“EXCLUSIF ACTUALITE POUR NICOLAS Je
t’aime... Performance absolue. GABRIELLE Paris
SEPT. 1983”.
Mult timp după ce am citit aceste cuvinte,
am tăcut. Din sufragerie se auzeau când vocea căpitanului Matei Udrea, când glasul liniștit și egal al

Corinei, amândouă făcând notă discordantă cu mesajul secret ce ajunsese la mine dintr-o întâmplare,
legându-mă astfel, părtașă, la o poveste de dragoste
petrecută la Paris.
“Leagănul pisicii” l-am terminat cu o zi înainte de 15 septembrie. L-am înapoiat la bibliotecă
fără bucata de hârtie de calc ce făcuse din acea seară
de 23 august 1985, o amintire specială. Răvașul de
dragoste scris de Gabrielle către Nicolas se află și
acum la mine, într-un plic, alături de un ambalaj de
ciocolată, câteva ilustrate și o bucată de panglică de
mătase lila, primite în dar de la o elevă din U.R.S.S.
cu care am corespondat în anii de școală generală și
un pliant de la expoziția “Teatrul American ieri și
azi”, vizitată, cu o toamnă înainte, împreună cu clasa. Din când în când, în septembrie, îmi doresc să
revăd “Stejar extremă urgență” și să ascult la “Radio
Vacanța“, ”Cotele apelor Dunării”.
București,
20 august 2017
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106

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Miron MANEGA
(ROMÂNIA)

Despre Dragnea-Iohannis-Vasilica
sau transfomarea „binomului” în „trinom”
Adevărată sau nu, notorietatea faptului că
președintele Klaus Iohannis este executantul obedient al ordinelor primite de la Bruxelles este în afara
oricărui dubiu. La fel de notorie este obediența lui
Dragnea față de Moscova. Deci stereotipurile raportărilor geopolitice erau Iohannis = UE și Dragnea =
Rusia, ceea ce a generat schema gândirii publice în
privința celor două personaje politice.
Desemnarea (de către Dragnea) și numirea
(de către Klaus Iohannis) a noului premier (premieră
istorică din toate punctele de vedere!) mă face să
abandonez stereotipul amintit de care, mărturisesc, și
eu eram contaminat. Ușurința cu care președintele
României și-a dat acordul asupra propunerii PSD ma făcut inițial să imaginez un scenariu fantasmagoric
(care, din nevoia unei explicații logice, mi se părea
singurul rațional), cum că Dragnea - știind că Iohannis îl avertizase că nu-i va mai accepta a treia propunere și că o va respinge - a ieșit la înaintare cu o
piesă de sacrificiu, fără valoare, urmând ca adevăratul prim-ministru să fie scos din cutie la momentul
oportun. În aceeași cheie am gândit și mișcarea președintelui care - mi-am închipuit eu - luând cunoștință de mișcarea lui Dragnea și consiliat de cineva
inteligent, l-a lăsat pe acesta să piară pe limba lui,
acceptându-i propunerea. PSD-ul rămânea astfel cu
cel mai incompetent prim-ministru din câți s-ar putea imagina...
Aiurea! Pur și simplu, Dragnea și Iohannis
au făcut blat. Cred că făceau demult iar noi, ca proștii, credeam că sunt adversari. Or fi, în jocul de suprafață, de ochii cornutelor, dar în fapt, sunt părtași
sau complici la același dezastru național, instrumentat când de la est, când de la vest, de aceeași mână
nevăzută. Viorica-Vasilica e convenabilă ambelor
destineliterare@gmail.com

părți: lui Dragnea pentru că e obediența întruchipată,
lui Klaus Iohannis pentru că e... obediența întruchipată. Dar la nivel înalt, de Bruxelles. Pentru că iată
ce dezvăluie, pe Facebook, Ninel Peia („exmatriculatul” din PSD, în 2016), despre cine este și ce a
făcut Viorica Dăncilă în Parlamentul European, unde a fost deputat:
• Viorica Dăncilă nu susține referendumul
pentru familie și familia tradițională.
• Viorica Dăncilă a susținut și a votat în Parlamentul European, avortul și contracepția pentru
minori, fără știrea și acordul părinților.
• Viorica Dăncilă a susținut și a votat în Parlamentul European pentru ca operațiile de schimbare
de sex să fie asigurate din bani publici.
• Viorica Dăncilă a susținut și a votat în Parlamentul European pentru obligativitatea educației
sexuale începând cu ciclul primar.
• Viorica Dăncilă a susținut și a votat în Parlamentul European pentru educarea copiilor „într-o
viziune pozitivă” asupra homosexualității.
• Viorica Dăncilă a susținut și a votat în Parlamentul European pentru legalizarea căsătoriilor
sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex și
pentru încurajarea instituţiilor şi statelor membre să
contribuie în continuare la reflecţiile asupra recunoaşterii căsătoriilor homosexuale.
Concluzia lui Ninel Peia e tranșantă: „SOROS a
pus iar Prim-Ministru în România”. Nu știu dacă
chiar Soros, dar sigur Dragnea împreună cu Klaus
Iohannis. Viorica-Vasilica e „păpușa Barbie” perfectă pentru vitrina politică a guvernului României, așa
cum este ea proiectată și agreată la nivel european.
Iar când spun „păpușa Barbie” nu mă refer, bineînțe107
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les, la aspectul fizic, ci la abilitatea de a gândi a noului premier.
Acum, sincer să fiu, mi-e de-a dreptul rușine
pentru aberația de a fi imaginat un scenariu sofisticat, punând pe seama unor babuini un joc politic
inteligent. Stereotipul „Iohannis = UE și Dragnea =
Moscova” este, de fapt, o diversiune, o schemă impusă (sau mai degrabă indusă) de niște păpușari diabolici, maeștri ai dihoniei. Președintele și premierul
sunt doar niște executanți. Situația prezentată dă
sens deplin cuvintelor lui Ilie Șerbănescu, atunci
când spunea că „dacă Dragnea n-ar exista, proprietarul străin al țării l-ar inventa”. De altfel, „coabitarea”
dintre PSD și palatul Cotroceni nu e o premieră.
Doar premierul. Și uite-așa statul paralel a devenit
perpendicular iar „binomul” s-a transformat în „trinom”.

P.S. Pe vremea guvernului Petru Groza circula
următoarea epigramă-pamflet:
Caligula Imperàtor
A făcut din cal, senàtor.
Petru Groza, mai sinistru,
Și-a făcut din bou ministru.
„Boul” era Romulus Zaroni, un ţăran cu şapte
clase primare, ajuns ministru pentru că era omul de
casă al lui Petru Groza (prim-ministrul României, la
vremea aceea). Pe vremea „respectatului” i s-au mai
adăugat două versuri:
Ceaușescu, mai galant,
A făcut vaca savant.
Știm cine era „vaca”. Situația actuală ar impune
o completare, dar nu mai avem faună de curte...
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Constantin MĂNUȚĂ
(ROMÂNIA)

O sărbătoare a rostirii în sonetele lui Mihai Merticaru
Sonetele lui Mihai Merticaru din Urciorul de
aur, al optsprezecelea volum de versuri al său, apărut la Editura Rawex Coms, București,2016, reprezintă o continuare a temelor și motivelor poetice din
celelalte volume, o deschidere spre cosmic, natură,
vital și elementar, o revelație lirică și muzicală, o
mirabilă trăire a sentimentelor.
Propensiunea spre arta sonetului derivă și din
mărturisirea sinceră a autorului, care se consideră
un romantic autentic, ce se simte confortabil numai
în apele dulcelui stil clasic. În prefața celui de-al
cincilea volum de sonete, Mihai Merticaru face și o
altă mărturisire eclatantă: ,,Cine năzuiește să escaladeze piscul înalt al
sonetului trebuie neapărat să treacă
prin niște furci caudine aidoma alpinistului care nu ocolește, ci înfruntă
pieptiș peretele vertical al muntelui.”
În subsidiar el mai afirmă că esențializarea actului poetic și îndeosebi a
sonetului cere har, concentrare, meșteșug, dăruire, disciplină, rigoare și
putere de sacrificiu, virtuți și obstacole pe care, spunem noi, le posedă
și le depășește cu aplomb și eleganță.
Din punct de vedere compozițional volumul
cuprinde trei secvențe poetice: Sonete luminoase,Sonete pioase și Sonete neguroase.
Sonetul sonetului este poezia cu care se deschide volumul, un elogiu adus acestui rege al poeziei
care este sonetul, de origine și inspirație divină, imn
de slavă, metaforă scumpă blagoslovită, în care s-au
exersat spiritele cele mai strălucite ale veacurilor:”Pe
liră se adună, se înșiră,/Timpul și nemărginirea domină,/Că-i rupt din creațiunea divină”. „Femeia din
sonetele lui Mihai Merticaru este o comoară, văzută
ca o cerească minune într-o pioasă și sfântă rugădestineliterare@gmail.com

ciune, încât poate da naștere unei noi galaxii, care
posedă trup de fum și ochi de vijelie, metafore care
pot declanșa furtunile în raportul dintre efemer și
etern al ființei umane, veritabilă mitologie, continuă
poetul în sonetul Ea e aceea, scânteia, capabilă să
aprindă trotilul ce va declanșa explozia de iubire.
Iubirea care mișcă sori și stele, în accepțiunea
lui Dante Alighieri, se înalță până la ceruri, dar în
poezia lui Mihai Merticaru, aceasta reprezintă o
taină, o deschidere a simțurilor spre ceea ce este neelucidabil și misterios, o duminică a spiritului, o sirenă care ne ademenește cu profunziuni nebănuite.
Suferința, pierderea iubirii poate
arunca o punte de suspine, dar are și
rolul de a transforma clipa în eternitate, aducătoare de noi frumuseți:
„Eu ți-oi face clipa eternitate/ Și-ți
voi croi o frumusețe nouă.// Vino să
ne închinăm credinței sfinte,/ Să
împlinim a Parcelor menire,/ Să ne
legăm prin sacre jurăminte,// Cu
voia Înaltcerescului Părinte!/ Jurămi solemn că mă accepți de mire/
Și-ți voi dărui un colț de nemurire!”
(Logodnă)
Eternului feminin, transpus de Mihai Eminescu
prin sintagmele nu știu ce și un nu știu cum, poetul
Mihai Merticaru îi conferă un surplus de frumusețe
și de gingășie, încorporat în adevărate imnuri apoteotice conștient că dragostea este singura modalitate
de a accede la absolut: „Anotimp cu soare-i orice
iubire, /Sufletu-ți dansează cu pasărea –n zbor,/ Răsar noi stele pe cer strălucitor, /Planetele toate își ies
din fire.(Sonetul fericirii).Un alt sonet are un titlu
extrem de sugestiv: IN HOC SIGNO VINCES - Sub
acest semn vei învinge. Este însemnul scris în cer, pe
o cruce și văzut de către Constantin cel Mare pornit
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din Bizanț să lupte împotriva Romei decăzute, devenit un simbol al biruinței iubirii în lume, fiind cel
mai de preț dar ceresc oferit de Creator oamenilor.
Atena, Diana sau Afrodita reprezintă femeia
care-i duhul operei de artă, iubita fiind privită ca
împlinire absolută, ca mijloc de a ajunge la esența
cunoașterii, ca un remediu de a ține moartea la distanță: ,,Să-mi luminezi calea cum o făclie/Să intrăm
împreună în veșnicie” (Femeie). Este omniprezent
mitul androginului, un arhetip al ființei conceput ca
o sferă din care s-au desprins cele două jumătăți–
masculinul și femininul–predestinate să se caute
mereu, pentru a reface unitatea primordială. Dragostea absolută este, așa cum spunea Mircea Eliade în
Mitul reîntregirii, o ,,nostalgie a androginismului.”
O melodie lină ar dori să-i fie poetului marea
plecare în Rugăciunea către Dumnezeu: „…Alungămi înserarea de sub sprâncene,/ Cu dragoste zideștemă-n lumină,/ Speranță de viață pompează-mi în
vene,// Năpasta rămână fără antene,/ Să-mi fie clipa
plină și senină,/ Iar marea plecare, melodie lină!”
(Rugăciune)
Un elogiu aduce poetul flăcării din piatră, focul, cel de-al patrulea element al cosmogoniei tradiționale, fiind prezent cu toate valențele lui purificatoare, mistuitoare și izbăvitoare, reprezentând starea
sufletească a eului, pasiunea arzătoare a trăirii, centrul vieții spirituale:”Un foc roșu să curgă prin artere,/Făcând, din bicisnic, titanul Atlas,/Ultimul pahar pe un altul cere,/Răpind uitare,dăruind plăcere”(Sonetul vinului).
Universul poetic merticărescian explorează
stări de intensă trăire sufletească, dezvăluind tăceri
și întrebări grupate în jurul dorinței poetului de a-și
descoperi propria identitate.Fiind fascinat de trăirile
unice și irepetabile, poetul scrie obsesiv despre ne-
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voia de puritate și sinceritate, despre candoare și
afectivitate, sentimente ce dau un sens profund vieții:”Candidă splendoare multicoloră,/Feerie ce nici în
vis n-ai să vezi,/Cântată de miriade de aezi, /Magie
cu parfum de mandragoră”.
Lumea lui Mihai Merticaru e o sumă de fragmente de realitate și irealitate, de cotidian și lume
interioară:”Departe-s clipele crepusculare,/Ai încă
timp destul să-nchini femeii/Prea plinul ce ți-l dăruiră zeii,/Să te bucuri de sfânta sărbătoare”(Sonetul
clipei).Parabola scrisului său este susținută de o gestică a esențializării:tăcere, interiorizare, atitudine de
pură contemplativitate.
Probe de eleganță și discreție, fantezie, mister
și iluzie,sonetele lui Mihai Merticaru sunt exerciții
de mare simplitate, nesofisticate care redau un copleșitor tumult lăuntric de stări, idei și sentimente.Sursa lirismului său constă în marea iubire pentru
tot ce ne înconjoară:”Primăvara explodează în livezi,/Etalându-și mirifica ei floră/Înflorită-n nimburi
de auroră,/Spectacol fulminant cu-o mie de amiezi”.
Solemnitatea, eleganța frazării și efectele obținute prin apelul la rimă și ritm ne dezvăluie un poet
înzestrat cu o prodicioasă mobilitate a discursului
liric, un bonom jovial care mizează pe muzicalitate
și refinament prozodic, un poet care aspiră spre etalonul poeziei adevărate ce constă în ambiguitate și
imprevizibilitate, în apropierea de elemente total
disparate,într-o mirabilă trăire a sentimentelor.
Reamintindu-ne că, în vremuri imemoriale, poezia și muzica erau inseparabile, Mihai Merticaru,
poet riguros și sugestiv, apolinic și dionisiac, enigmatic și colocvial, ne-a oferit volumul maturității
creatoare depline, un splendid omagiu adus iubirii, o
învolburată revărsare de lirism pendulând între real
și ideal, între sacru și profan, între Eros și Thanatos.
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Nicolae Grigore MĂRĂŞANU
(ROMÂNIA)

Gârliţa noima
Copil, stăteam seara pe prispa casei şi priveam stolurile de păsări care treceau din bălţile din
Sud, în cele din Nord, pe deasupra mea, peste fluviu.
Nu ştiu de ce, dar aproape nu era stol să nu aibă o
pasăre rămasă mult în urmă. Sărmana, cum mai striga! Să o aştepte, să o ajute! Stolul rămânea însă neîndurător, naviga după legi proprii, ca un metronom,
spre cuibarele nopţii. Mă tulbură şi în somn ultima
pasăre care traversează în zbor fluviul, seara, spre
cuib. Este totdeauna singură. Nu o văd în noapte, dar
îi aud strigătul intermitent, prelung prin ceţurile
umede şi reci ale toamnelor. Nu e un cântec, ci o
strigare după stolul ce s-a dus mult înainte, în bălţile
de peste fluviu. E un semnal de teamă, ajutor, deznădejde, cădere în haos. Dar nimeni nu o aude: nici
cerul, nici fluviul, nici pământul. Numai eu şi acum

o aud. Îi cunosc şi-i înţeleg în profunzime strigătul,
înotul prin însingurarea de sub Crucea Sudului. Vaierul ei s-a topit din copilărie în mine şi-l port şi azi
ca pe un dulce ghimp în memoria inimii. Aduce cu
mugetul vapoarelor prin ceţurile oceanelor: avertizare, salvare, strigăt împotriva morţii. Tata îmi spunea
că pasărea însingurată e o gârliţă, care, bolnavă ori
bătrână, nu mai poate să urmeze ritmul stolului. Şi
că singura salvare stă în puterea ei de a ajunge din
urmă stolul, într-o clipă de zăbavă a acestuia. Şi mă
întristam gândind că şi acolo sus, în zborul impetuos
al stolului există bătrâneţe şi moarte!
O să mă întrebi dacă imaginea acestei păsări
singure m-a inspirat.
Sigur că m-a inspirat.
Gârliţa noima am numit poemul ce urmează:

Gârliţa noima
Strigă de-o viaţă
Seara prin ceaţă,
Din bălţi spre cuibare.
Nu-i glonţ s-o doboare,
Nu-i dor s-o dezbare,
Iubire s-o abată
Din calea nimbată?
Cin’ să-mi asculte
Noima sub frunte,
Pustia ce-mi lasă
Gârliţa când strigă
Seara prin ceţuri,
Spre casă?

destineliterare@gmail.com

111

Destine Literare

Vasile MĂRUȚĂ
(FRANȚA)

Cu poetul adorat
La fel de perseverentă, cu stilul personal pe
care-l dezvoltă în volumul Culori în iubire, unde,
prin jocul imaginii, «pământul s-a trezit desculţ», iar
«curajul iubirii» aduce prin aer «cuvântul» pentru a
completa fascinaţia trăirii poetice, în acest nou volum, Lia Filoteia Ruse înalţă dragostea sa pentru
creaţie şi poem la o dimensiune superioară.
Intitulat Aş vrea să ştii, el se deschide cu
aceeaşi fascinaţie pentru poetul adorat, despre care
Lia Ruse scrie: «Cântă tăcerea-ţi pe foi de hârtie
!.../ Iubirea tot zburdă-n poeme cu vers», anunţând
conţinutul operei eminesciene, formulat sintetic în
trei cuvinte: «doină, istorie, filozofie».
S-ar putea crede că gândul perpetuu la geniul poeziei
româneşti, adevărat «luceafăr în univers», instalează
de la început un dialog interior în însăşi scrierea
acestui nou volum al Liei Ruse. Volum care astfel
nu este absolvit de o oarecare nuanţă teoretică, pe
alocuri, în detrimentul sincerităţii. Notăm, însă, cu
bucurie că dincolo de reflecţie şi impresia narativităţii - nu întotdeauna permise în poezie – intenţionalitatea creatoare introduce cu iscusinţă metafora până în cele mai obişnuite inserţiuni ale realităţii: «Sagaţă timpul iar de amintiri / Şi face gol din umbrele uimite,/ Din ceasuri blânde clipe aiurite/ Se zbat
în marile iubiri» („S-agaţă timpul“), ceea ce imprimă volumului valoare literară.
Dinamismul poetic se exprimă la nivel formal, şi nu doar în fericita imagine prin care poeta ar

vrea să-şi strângă în braţe iubirea «în clipe lungi,
clipe de acum» („Aş vrea să ştii“). Imaginile trecutului revin deseori ca simple fotografii ori ca subtile
secvenţe de viaţă anterioară şi invadează prezentul
cu un «fermecător popas», chiar dacă anii «fugit-au
pe poteci». Familia este o «sfântă adunare» în faţa
căreia autoarea îşi lasă liber extazul, spunând: «Plecată sunt în cântec de vioară,/ Parc-aş atinge nemurirea/ Şi m-ar cuprinde-o primăvară!...» („17 iulie“).
Retrospectiva este, de altfel, o constantă a
acestui volum, în care « firele ce ne atrăgeau au
crescut», iar «teama s-a dizolvat într-o euforie»
(„Legământ şoptit“). Multe dintre stările poetice
astfel concepute cultivă, de o manieră curajoasă,
spiritul descriptiv, fondat pe sugestiile polivalente
ale gândirii şi ale imaginaţiei, care elimină instalarea
prozei: «Tropăia sub picior asfalt vechi… şi-n târziu,/ Peste timp, soarele umbre lungi desena/Pe tăcerea-naltă, suflul unei iubiri,/Fulgerată şi ea ca şi
ochii în dor,/ Înfrunzind zodiacul peste presimţiri,/
Călătorea neştiutor spre interior» („Noi doi“).
***
Fără îndoială, lectura atentă şi multiplă, sub
multe aspecte, a acestui volum va trebui să iniţieze
sau săevidenţieze alte analize pline de sens şi interes.

Nancy – France
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Vasile MIC
Vasile MOIȘ
(ROMÂNIA)

Poeme de Vasile Mic
Meşterul orb
Cioplea un vultur dintr-un pur bazalt.
El nu văzuse vulturi niciodată,
dar îi simţea rotindu-se în ′nalt
furtuna când brăzda încrâncenată…

în cafenele,
pe străzi,
în sala de spectacole,
pe stadion,
în şcoli, grădiniţe.

Cioplea un vultur dintr-un pur bazalt…
Iar fulgerând ideii creatoare
vulturul avea chip de om
desprins dintr-o esenţă de visare.

Moartea
rămâne
printre noi.

Zgomotul morţii
Demult,
zgomotul morţii
venea
de dincolo de deal.
Demult,
moartea însăşi
trecea râul,
se alătura
zgomotului.
Se trecea peste tranşee…

Îndemn la iubire
Îţi adresez
îndemnul la iubire,
femeie
de oriunde eşti…
Din ţara mea,
din satul meu,
de pe pământ,
din cer
ori numai
din poveşti.

Sânge
de o parte
şi de cealaltă.
Demult,
moartea însăşi
murea.
Azi,
moartea nu vine.
E printre noi.
E la locul de muncă
al fiecăruia.
E în magazinele alimentare,

destineliterare@gmail.com
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„Autonomia Ținutului Secuiesc este, de fapt, un deziderat al
politicienilor unguri deghizați în secui”.
Interviu cu romancierul și istoricul Vasile Moiș,
realizat de Vasile Mic

- Domnule Vasile Moiș, sunteți un romancier de anvergură, istoric și un fost politician de
primă mână. În acest moment, în România a fost
repusă pe tapet problema autonomiei Ținutului
Secuiesc, existând pe ordinea Parlamentului chiar un proiect de lege, promovat de către persoane
aparținând minorității maghiare. De ce credeți că
a fost reluată această provocare la adresa Statului Român?
- Trăim vremuri cât se poate de tulburi și istoria trece pe lângă noi, fără să ne dăm seama, jucândune feste. În condițiile în care industria și agricultura
au fost distruse, când populația consumă fructe și
legume aduse din Australia, Asia de Sud-Est, America Latină, Turcia și Ungaria, când guvernanții drenează fondurile publice și împrumuturile externe spre
propriile lor buzunare,când pădurile țării sunt jefuite
fără milă, când tinerii și forța de muncă emigrează
masiv, când fenomenul corupției s-a generalizat la
toate nivelurile,când clanurile mafiote prosperă, iar
taxele și impozitele cresc în fiecare an, viitorul României se prefigurează sumbru.
Politicienii mărunți, care se pretind, vezi
Doamne, bărbați de stat, își risipesc timpul și forțele
în dezbateri sterile, urmărind doar perpetuarea la putere și umplerea buzunarelor proprii, fără să se preocupe de problemele vitale ale țării și ale populației,
îngroșând, în cele din urmă, rândul celor care așteaptă
la ușile procurorilor anticorupție.
Ca și cum problemele noastre economice și sociale nu ne-ar fi de ajuns, au apărut numeroase voci,
pretinse a fi autorizate de marile cancelarii occidentale, care azi pun sub semnul întrebării actualitatea statelor-națiuni sau chiar pentru redesenarea frontierelor,
stabilite în urma celor două războaie mondiale. În
acest context, asistăm la o amplă acțiune orchestrată
de către iredentiștii unguri, îndreptata împotriva unității și suveranității României, care vizează, într-o
primă fază, autonomia teritorială a unor regiuni, pe
criterii etnice, urmată de federalizare, confederalizare
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sau chiar secesiune, într-o ultimă fază.
Mircea Eliade, în studiul „Teroarea istoriei”,
spunea: „Printre neamurile fără noroc, ne numărăm în
frunte noi, Românii. Ca să supraviețuim în Istorie, neam istovit mai mult decât s-au cheltuit alte neamuri
ca să cucerească pământul. (...) Neamul Românesc se
va forma pe o întindere imensă – din Balcani și până
în munții Tatrei – dar destinul lor politic va fi limitat
la Dacia. Politicește, romanitatea sud-dunăreană va fi
condamnată; ca și Thracia, după Alexandru Machedon, România orientală va servi destinele altora (...)
Toată lumea e de acord că dacii se aflau așezați
pe pământul nostru cu cel puțin o mie de ani înainte
de Christos, și cu toate acestea am fost singurul popor
european căruia i s-a contestat dreptul de a stăpâni
țara pe care au locuit-o moșii și strămoșii lui. Istoria
Neamului Românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un
uragan și am crescut în vifor (...)”
Trebuie să recunoaștem că poporul român, a cărui etnogeneză în spațiul carpato-danubiano-pontic sa cristalizat după războaiele daco-romane, a trăit,
până la 1848, pe o altă bandă de timp, în comparație
cu popoarele Europei Occidentale, fiind tributar, religios, cultural, politic și militar, puterilor politice de la
fruntarii. În timp ce pământul românesc era pustiit de
valurile succesive de migratori și locuitorii lui încercau să se salveze ca popor și să închege primele formațiuni statale, în vestul Europei se clădea o cultură
materială și spirituală clasică. Așa se explică faptul că
atunci când, la 1521, Neacșu din Câmpulung redacta
primul document într-o limbă română arhaică, adresată judelui Johannes Benkner din Brașov, Boccaccio
scrisese, cu aproape 200 de ani mai devreme, Decameronul, la 1359.
Absența scrierilor românești, timp de aproape
1000 de ani,este o simplă scorneală. Limba română a
fost scrisă, în istoria sa, pe răbojuri cu vechi „rune”
europene, pe documente cu alfabete latine, grecești,
glagolitice, paleo-slave, alfabete de tranziție și în final
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din nou latine. Limba slavonă fusese introdusă în
țările române înainte de Sinodul de la FerraraFlorența, respectiv în secolele X-XII, după creștinarea
bulgarilor. Prima tipăritură în limba română, scrisă cu
alfabet latin, este Carte de rogacioni pentru evlavia
homului chrestian, a lui Samuil Micu, tipărită la Viena în 1779. În Muntenia, la 1850, se tipărea, de către
Jos Copaining, piesa Macbeth, a lui William Shakespeare, în limba română, cu alfabetul chirilic de tranziție. Scrierea latină avea să fie introdusă, oficial, de
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, abia în anul
1860.
În ceea ce-i privește pe maghiari, aceștia, călăuziți de chazari, au rătăcit câteva secole până să ajungă în Pannonia, unde s-au sedentarizat și s-au catolicizat. Adoptarea religiei catolice s-a dovedit colacul
de salvare a lor ca nație. După sedentarizare și catolicizare forțată, ungurii au străbătut istoria când agățându-se de pulpana Papei de la Roma, când sprijinindu-se pe sabia împăratului de la Viena, mai apoi
pe naziștii lui Hitler sau pe fasciștii lui Mussolini,
pentru a cotropi și subjuga populațiile autohtone din
jur.
De când au apărut în Europa, ungurii au jinduit
după Țara Ardealului, binecuvântată de Domnul, cum
spunea Bălcescu, încât tratatul de la Trianon, prin
care Ungaria a fost redusă la dimensiunile sale firești,
a constituit o adevărată tragedie și o psihoză națională, un adevărat sindrom specific poporului maghiar,
Sindromul Trianon.
1918 avea să fie anul astral pentru români, anul
în care s-a făurit Statul Român Unitar, dar și anul în
care vor începe acțiunile cercurilor iredentiste maghiare pentru destrămarea lui.
Argumentele invocate de către promotorii doctrinei pan maghiare, pentru secesiunea Transilvaniei și
alipirea ei ulterioară Ungariei, vor fi identice cu cele
formulate de către delegația ungară la Trianon: „Din
punct de vedere intelectual şi economic Transilvania
este cu o sută de ani mai avansată decât România, de
aceea alipirea ei la România va avea o influenţă nefastă asupra dezvoltării sale şi poate provoca tulburări cât
se poate de serioase”. Am dat acest citat pentru a demonstra că argumentele delegației maghiare de la Trianon sunt reluate, azi, sub diferite forme, pentru a justifica autonomia comunității maghiare, sub formula
„autonomia Ținutului Secuiesc”, în perspectiva secesidestineliterare@gmail.com

unii și alipirii lui la Ungaria.
La peste 90 de ani de la Trianon, într-o Românie membră a Uniunii Europene, în condițiile existenței unui tratat politic de bază cu Ungaria, sub privirile
indiferente ale autorităților române, în ziua de 15
martie 2014, am asistat la un eveniment stupefiant,
sărbătorirea maghiarilor de pretutindeni la Sfântul
Gheorghe, un oraș situat în inima țării, la care a participat şi vicepremierul ungar Semjen Zsolt. Acesta a
intrat în piața orașului, pavoazată cu drapele maghiare, alături de Tamás Sándor, președintele Consiliului
județean Covasna. Discursul vicepremierului ungar
Semjen Zsolt a început cu o evocare istorică, a continuat cu o pledoarie autonomistă şi s-a încheiat cu o
aluzie electorală în perspectiva scrutinului parlamentar din 6 aprilie 2015 din Ungaria, referitoare la beneficiile acordării de către actuala guvernare de la Budapesta a dublei cetăţenii pentru maghiarii din afara
Ungariei.
Oficialul maghiar a spus textual „În Uniunea
Europeană autonomia şi autodeterminarea sunt o realitate naturală şi obişnuită, iar dacă pentru alţii acest
lucru este posibil, atunci este posibil şi pentru maghiari, întrucât nu sunt un popor mai prejos decât
altele.”
În fața mulțimii isterizate, Antal Árpád, a ținut
un discurs presărat cu scandări „Autonomie!”, „Aici
suntem acasă”, „Să piară Trianonul!” din care cităm:
„Pe 15 Martie, maghiarii trebuie să-şi pună întrebarea dacă sunt destul de curajoşi pentru a-şi cere
drepturile de a rămâne pe pământul natal şi de a le
aminti celor care în urmă cu 95 de ani ne-au promis
autonomie că promisiunile nu se prescriu. Iar reprezentanţii comunităţii maghiare, indiferent că sunt sau
nu la guvernare, trebuie să lucreze întotdeauna pentru realizarea autonomiei Ţinutului Secuiesc şi pentru
ca limba maghiară să devină oficială în Ţinutul Secuiesc, ca această regiune să devină una bogată şi
prosperă… Acestea sunt ţelurile noastre şi pentru
realizarea lor trebuie să muncim, fie că plouă, fie că
bate vântul.”
În fața unor astfel de manifestări,omul de bunăcredință nu mai înțelege dacă trăiește în România sau
în Ungaria. Acesta este rezultatul politicii pașilor mărunți, inițiată de către UDMR, încă de la înființare,
care, iată, a dat roade. Vinovăția ne aparține nouă,românilor, în exclusivitate și nu avem nici o scuză,
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dacă ne uităm la alte țări, membre ale Uniunii Europene, în care trăiesc minorități naționale, Slovacia,
Austria sau Ungaria.
Care ar fi atitudinea autorităților maghiare dacă
românii din Ungaria ar sărbători ziua de 1 decembrie
într-un oraș unguresc, arborând steaguri tricolore românești? Dar, se vede că România este țara tuturor
posibilităților, la noi, ca la nimeni! Pentru că actualul
guvern al Ungariei este filo rus și este susținut, financiar, de la Moscova, le-am recomanda capetelor hungariste înfierbântate să se ocupe și de autonomia districtului Khamtys-Mansis, fostul district OstiakVogul din Siberia Occidentală, situat pe fluviul Obi,
unde trăiesc aproape un milion de ostiaci și voguli,
vorbitori de limbă maghiară primitivă. Dacă tot se
trudesc din răsputeri să obțină autonomie pentru Ținutul Secuiesc, ni s-ar părea creștinește ca liderii ungurilor să fie preocupați și de soarta fraților lor, rămași în ținuturile comune de baștină, în Siberia Occidentală. Pe de altă parte, într-o Europă unită, unde
granițele dintre statele membre nu pot fi contestate,
ungurii nu și-au mai găsit susținători pentru realizarea
visurilor de stăpânire a Transilvaniei și de aceea se
concentrează pe acțiunea de manipulare a opiniei
publice internaționale și de intoxicare continuă a liderilor și factorilor de decizie europeni și caută, cu obstinație, sprijinul Moscovei.
Românii ar trebui să învețe din greșeli și să aibă
foarte mare grijă pentru cine își dau votul. Până acum
am avut un sistem de guvernământ în care cei mai
incapabili de a guverna au fost aleşi de către cei mai
incapabili de a produce,pentru care au fost recompensaţi cu bunuri şi servicii plătite prin confiscarea
avuţiei şi a muncii unui număr de producători aflat în
scădere continuă. Atenție mare, George Orwell spunea că „ un popor care votează corupți, hoți și trădători, nu este victima! Este complice!”
- Pentru cititorii noștri, vă rugăm să ne
spuneți în câteva cuvinte cine sunt secuii ?
- Originea secuilor este incertă. Istoriografia
pendulează între diverse teorii: hună, avară, bulgară,
turcică, pecenegă, cabară, avară, română sau maghiară.
Gestele ungureşti, Anonymus, Simon de Keza,
Chronicon Pictum etc. au acreditat ideea că „Zaculos” – secuii ar fi „rămăşite ale hunilor” care ar fi
continuat să vieţuiască, după dezagregarea imperiului
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lui Attila în nord-estul Ungariei actuale şi în nordvestul României actuale, „în câmpia de la Cigla”.
Prea puţin numeroşi pentru a organiza ei înşişi expediţii de pradă în „ducatele” româneşti sau slave vecine, ar fi ieşit în întâmpinarea valului maghiar, trecând
prin nordul Transilvaniei în Galiţia. Alegaţia potrivit
căreia secuii au fost chemaţi de „vocea sângelui” să
se contopească în masa celor ce aveau să intre în istorie sub numele slav de „unguri”, este o simplă găselniţă propagandistică, nefiind susținută cu argument
istorice.
Gestele ungureşti îi consider pe secui, așa cum
am arătat, „de neam hunic”, idee împărtășită de istoricul A. Verancsics. Antonio Possevino crede că secuii sunt „mai vechi decât hunii, şi de aceea se numesc scituli, adică sciţi mici”. Din contră, G. Reichersdorfer și Stephan Taurinus apreciază că secuii
sunt „un neam al sciţilor”, de unde numele, des folosite ca derivate din „zekel” – „siculi”, „ciculi”, „scituli”.
Petrus Ranzanus (1420-1492), un călugăr dominican de origine siciliană, consideră că secuii se trag
din antica populaţie a siculilor din Sicilia. Toţi ceilalţi
istorici serioşi sunt de părere că au venit din stepele
nord-pontice, „scitice”, pe calea folosită de toate populaţiile provenite din îndepărtata Asie, inclusiv de către
huni. În mod cert, „székely” derivat din „szkil-sikil” cu
semnificaţia, în „eski tukce” (limba turca veche), desemnează oamenii „de neam ales”, secuii sunt o populaţie distinctă. Potrivit surselor germane ale secolelor
IX-XIII, Annales Regni Francorum, Poeta Saxo, Analele Fuldense etc., secuii ar fi urmaşii avarilor, neam
turcic originar din Mongolia şi înrudit lingvistic cu
hunii, pecenegii, uzii, cumanii, tătaro-mongolii, turcii
etc., total diferiţi de maghiarii fino-ugrici.
Avarii şi-au făcut apariţia în spaţiul etnogenetic
românesc în cadrul marii migraţii răsăritene de la
jumătatea veacului al şaselea. Atraşi iniţial de Dunărea maritimă, ei au colaborat cu slavii (scalavinii),
kutrigurii hunici şi cu sarmaţii. În timp ce slavii, antii,
kutrigurii s-au concentrat asupra drumurilor imperiale
spre Bizanţ, încercând să forţeze Dunărea, avarii au
fost atraşi, pe calea nordică, de longobarzii germanici,
pentru zdrobirea puterii gepizilor stabiliţi în Pannonia. Oferta longobardă venea la timpul potrivit întrucât cererile avarilor adresate Imperiului Roman de
Răsărit de a se stabili la sud de Dunăre (558, 561)
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fuseseră respinse. Conduşi de Baian (558-605), avarii
i-au zdrobit pe gepizi şi au fondat un kaganat între
Alpi, nordul Carpaţilor şi Adriatica, în anul 567. În
continuare, au cucerit Boemia, Moravia şi Slovacia
(570-580), Dalmaţia şi Iliria în 583, impunând Bizanţului plata tributului, apoi, alături de slavi, au devastat Dunărea pe ambele maluri (587) până la Silistra
şi întreaga Peninsulă Balcanică (592-598). După T.
Simocatta şi T. Confessor, în cursul acestor lupte s-ar
fi auzit îndemnul „Torna, torna fratre”, primele cuvinte consemnate din limba proto română.
Probabil că momentul 895-896 coincide cu
plecarea secuilor de la „Cigla” şi ieşirea în calea lui
Árpád, potrivit gestelor ungare, a populaţiei care îşi
spunea, ea însăşi, „szkil-sikil” adică „de neam ales”.
Istoricii maghiari consideră că numele secuilor derivă de la „scaunul” de judecată, ei fiind organizaţi în
momentul stabilirii lor definitive în Carpaţii Orientali pe „scaune”. De unde „scaun” însă la populaţii
trăind în corturi şi obişnuite să împartă dreptatea din
şaua calului? În „scaun” stătea cneazul, voievodul
(duca) adică „judex”-ul (jude) român, apoi domnul,
când făcea „judeţul”, deci termenul a fost împrumutat de la români.
După Rudolf din Ems, împinşi de germani
dincolo de Tisa, la „sălbaticii vlahi”, secuii au convieţuit cu aceştia în şi „dincolo de munţii de zăpadă”
. La venirea maghiarilor, secuii trăiau „amestecaţi”,
potrivit gestelor ungurești, Simon de Keza și Chronicon Pictum, „cu românii, vecinii lor din munţi”, de
la care au învăţat scrisul cu caractere runice, preluate
de la varegi şi chazari şi alături de care împărtăşeau
„aceeaşi soartă” . După părerea istoricului Kurt Horedt, în anul 896, secuii şi-au părăsit sălaşele şi au
plecat în Ţara Ungului spre a i se închina lui Árpád,
duce nu numai peste maghiarii fino-ugrici, dar şi
peste mulţimea de triburi turanice, înrudite cu avarii.
Acesta este momentul de declin al culturii avare din
Nordul României.
Aliaţi, dar neincluşi în conglomeratul de populaţii care va duce la geneza ungară, secuii au fost
folosiţi de unguri, ca în orice alianţă între unul mai
tare şi altul mai slab, în avangardă, cu ocazia ofensivelor şi în ariergarda, la retragere. Secuii se vor bucura de privilegii, în schimbul slujbei lor militare şi
vor fi utilizaţi ca o contrapondere împotriva mult
prea numeroşilor autohtoni, românii, pe care regalidestineliterare@gmail.com

tatea ungară nu va putea niciodată să-i înghită cu
totul.
Arheologia, toponimia şi izvoarele scrise îi
plasează pe secui, în veacul al X-lea, în Bihor, pe
Arieş, în centrul voievodal românesc de la Moldoveneşti, în secolele XI-XII, între Turda şi Aiud, în
Tara Bârsei şi în fine, în Carpaţii Orientali, unde vor
fi colonizaţi definitiv printre români şi organizaţi pe
„scaune” (szekek-sedes): Ciuc (zonele Miercurea
Ciuc – Csikzereda, Giurgeu-Gheorgheni – Gyergyö
şi Casin-Kaszon); Trei scaune (Háromszék: Sepsi,
Kézdi, Orbai); Odorheiu (Székelyudvárhely) şi Mureş (Márosszek).
Potrivit cărturarului Antonio Possevino, în tot
cursul Evului Mediu însă şi o bună perioadă de timp
sub ocupaţia romano-germană (1699-1806) şi austriacă (1806-1867), datorită centurii etnice româneşti
care i-a protejat, ca şi mediului montan de adopţie,
secuii „s-au păstrat mai neatinşi decât orice alt popor, în acea ţară întărită de la natură, mulţumită
poziţiei sale inaccesibile în multe locuri. Sunt totuşi
amestecaţi printre ei”.Toţi cărturarii, călătorii, condotierii care au străbătut spaţiul românesc au constatat unicitatea secuilor, ca şi a saşilor, alt element de
colonizare, implanturi catolice în mediul românesc.
Catolicizaţi de unguri, acceptaţi ca aliaţi, în calitate de „naţiune” medievală, urmaşii avarilor au
continuat să fie, etnic, altceva. Pentru ca, în afară de
rune la care românii, învăţătorii lor, renunţaseră în
momentul adoptării slavonei, ca limba liturgică şi a
alfabetului chirilic, secuii au continuat să aibă o limbă a lor, un port şi obiceiuri proprii, încă vizibile în
secolul XVI, pe cale de dispariţie în veacurile XVIIXIX şi de care numai unii bătrâni îşi mai amintesc
astăzi, în zona Ciucului, într-atât de eficace a fost
procesul de maghiarizare susţinut în primul rând de
biserică, atât cea catolică, cât și alternativ, cea reformată. Faptul că ei înşişi se numesc încă, astăzi,
secui atestă însă persistenţa conştiinţei unei deosebiri fundamentale faţa de populaţia ungurească, a
unei etnii originare distincte.
În veacul al XVI-lea, deşi la prima vedere, potrivit lui Georg Reicherstorfer, „limba, ca şi toate
obiceiurile” îi apropiau de unguri, cunoscutul medic
padovan Francesco della Valle remarca „totuşi sunt
un neam barbar”, altceva „decât ungurii”.
Cunoscător profund al realităţilor transilvane,
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cărturarul umanist Antonius Verantius (Anton VeŞi această perpetuare a unor caracteristici ale
rancsics) concluziona, în urma unei analize obiecti- organizării primare, gentilico-tribale, a constituit un
ve, că secuii „se deosebesc de unguri în aproape real suport al păstrării individualităţii lor faţă de mai
toate obiceiurile, legile şi felul lor de a trăi; afară puternicul aliat maghiar, al continuităţii secuieşti şi
de religie, şi nu se aseamănă nicidecum, nici ca lim- evitării procesului de topire etnică în procesul de
bă, când vorbesc după chipul strămoşilor”. Pe ace- formare, în secolele X-XVI, a poporului modern
eaşi linie, Nicolae Românul (Nicolaus Olahus) ungar. La păstrarea identității secuilor, o contribuţie
(1493-1568), contemporanul său, observa la secuii de cea mai mare importanţă şi-a adus-o şi marginalisupuşi ofensivei maghiarizării că au încă „unele cu- zarea lor, plasarea geo-politică „la marginea” teritovinte proprii neamului lor”. Cărturarii umanişti îi riilor controlate politico-militar de şefii uniunii tribadefineau în unanimitate drept oameni făcuţi pentru le dominate de maghiari, apoi de regalitatea ungară,
război, un „neam de oameni crunţi”, cum spunea P. după părerea lui Francesco della Valle.
Ranzanus, „aspru şi aprig, ca şi născut pentru lupLa baza colaborării militarea secuilor cu ungută” după Georg Reichertorffer, „oameni crânceni şi rii au stat de la început, potrivit lui Simon de Keza,
războinici”, conform lui Stefan Brodarics, fapt care relaţii de inechitate, întrucât prioritatea în teritoriile
motiva rezistenţa îndelungată în faţa maghiarizării şi cucerite a alegerii zonelor de păşunat o aveau căpepăstrarea privilegiilor pe care regalitatea şi marea teniile ungare şi abia după aceea „şi celelalte neanobilime ungurească au fost silite să le recunoască muri şi-au ales locuri unde le-a plăcut”.
permanent.
Trăind alături de români, iniţial în Maramureş
Practic, până târziu, în epoca modernă, împle- şi Bihor, apoi în teritoriile central şi ulterior esttindu-şi istoria cu aceea a românilor autohtoni şi transilvane în care locuiesc şi astăzi, secuii au îmmajoritari în Transilvania, împotrivindu-se ofensivei prumutat de la aceştia numeroase elemente de limbă,
regalităţii magnaţilor unguri şi patriciatului săsesc, port cultură materială şi spirituală, identificându-se
secuii s-au bucurat „de legi şi obiceiuri cu totul deo- permanent cu interesele poporului român în confrunsebite de ale altora”, împărţindu-şi „între ei moşte- tarea cu regalitatea, apoi cu principii de origine unnirile şi slujbele pe triburi şi spiţe de neam”, cum gară ai Transilvaniei, care au căutat să le anuleze
spunea A. Possevino. Folosiţi exclusiv în slujbe mi- privilegiile iniţiale, atentând la libertatea lor.
litare, si-au păstrat calitatea de oameni liberi, trăind
(va continua)
în continuare „după legile şi moravurilor lor”, după
Georg Reichertorffer.
***
Îi informăm pe cititorii noștri că Vasile Moiș a publicat la Editura „Eikon” din Cluj Napoca o carte,
pe cât de incitantă pe atât de actuală, ”Autonomia Ținutului Secuiesc între himeră și trădarea României”
Pentru a vă face o idee despre conținutul acestei cărți, redăm o cronică foarte succintă, scrisă de prof.
univ. dr. Mircea Popa, unul dintre cei mai cunoscuți critici literari din România:
„Intrat în politică în 1989, cînd a făcut parte
din FSN, devenind senator şi vicepreşedinte al Senatului în anii 1990-92, dar şi şef al delegaţiei României la Consiliul Europei, avocatul sătmărean Vasile
Moiş este un om cu o vastă experienţă politică şi un
analist necruţător al realităţilor noastre postdecembriste, pe care le-a surprins extrem de critic şi în
romanul În spatele uşilor deschise. După ce a analizat temeinic, pe bază de documente de arhivă, perioada suferinţelor româneşti şi evreieşti din epoca
hortystă în cartea sa Intoleranţă şi crimă, el sem118

nează acum o alta, tot atît de incitantă despre Ţinutul Secuiesc (Ed. Eikon, 2014), vizînd visul hungarist de a dezmembra România. Cartea este de o actualitate extremă şi vine să atragă atenţia tuturor
conaţionalilor săi că butoiul cu pulbere, plasat cu
multă dibăcie în sfera politicii româneşti de către
UDMR, e pe cale să ia foc. Practicînd cu abilitate
politica paşilor mici şi a şantajului privind intrarea
la guvernare, corelat cu indolenţa, nepriceperea şi
trădarea clasei politice româneşti, UDMR a obţinut
în perioada din 1989 încoace tot ceea ce a dorit,
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aflîndu-se acum în situaţia de a pune mîna pe mari
averi imobiliare în principalele oraşe ale Transilvaniei, pe pămînturi şi păduri întinse, manipulînd în
acelaşi timp o masă de manevră extraordinar de
docilă şi disciplinată, care îşi urmăreşte cu tenacitate ţelul, acela de a înghenunchia din nou România.
Obsedaţi de himera Ungariei Mari, vecinii noştri
din vest au practicat secole la rînd o politică crudă
de exterminare a românilor majoritari, iar cînd s-au
trezit, în 1918-20, că au fost retranşaţi în hotarele
lor istorice, au aruncat pe piaţă procesul Trianonului. Deşi românii, continuatori de jure et de facto ai
dacilor băştinaşi şi ai populaţiei romanizate din
chiar leagănul formării limbii şi poporului român,
datorită faptului că într-un moment
de slăbiciune istorică au cedat
hoardelor cuceritoare maghiare,
fiind transformaţi vreme de cîteva
secole în sclavi economici, această
nedreaptă stăpînire istorică a luat
sfîrşit prin Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, ca
operă a poporului român care şi-a
vărsat sîngele atît în numeroase
acţiuni de revoltă, cît şi în Primul
Război Mondial. Tăgăduind rezultatele păcii de a Paris, politicienii
perfizi ai Ungariei au aprins mereu
focul revizionismului, instigînd, prin elementele lor
din diaspora, dar şi prin cele din ţară, la nesupunere şi învrăjbire etnică. În anii din urmă, dat fiind
situaţia economică dezastruoasă în care se află
ţara, această tendinţă s-a exacerbat, ajungîndu-se la
formulări aberante legate de autonomia Ţinutului
Secuiesc. Deşi pretenţiile locuitorilor maghiari nu
sînt cu nimic îndreptăţite, ei continuă o propagandă
deşănţată şi agresivă pe toate căile, în ciuda faptului că niciunul din modelele europene de autonomie
invocate de ei, în cazul unui ţinut şi al unei populaţii
care nu mai există practic, nu este validată de UE,
căci ar însemna instituirea unei realităţi de tip ghetou. Autorul arată cu argumente peremptorii că autonomia teritorială pe criterii etnice e un concept
controversat şi neagreat de comunitatea europeană,
iar prin susţinerea unui atare proiect Ungaria nici
nu respectă Tratatul de bună vecinătate şi cooperare încheiat în anul 1996. În plus, printr-o manevră
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abilă, în 16 iunie 1989, ea a reuşit să producă o
declaraţie destul de ambiguă care a favorizat recrudescenţa combativă a acestora, mai ales că legislaţia românească privitoare la partide favorizează,
prin neclaritate, acţiunea iredentiştilor. Această
manevră este înlesnită şi de punctul de vedere al
unor pseudoistorici notorii, cu aer de liber cugetători, care au împins marile acuze naţionale în derizoriu, cu concursul Parlamentului României care
nu-şi îndeplineşte rolul prevăzut de art. 61 din Constituţie, acela de a fi organul reprezentativ suprem
al poporului român. Astfel, nici parlamentarii, nici
autorităţile statului nu au reacţionat prompt şi decisiv la crearea pe teritoriul ţării a unor organizaţii
iredentise maghiare, permiţînd recuperarea fasciştilor unguri, şovini şi
xenofobi, tolerînd totodată amestecul
arbitrar al liderilor politici maghiari,
al partidelor extremiste, Fidesz şi
Jobbik, în treburile noastre interne.
Hărţi şi simboluri ale Ungariei Mari
au fost difuzate în mod ostentativ în
zonele conduse de primari maghiari,
zone din care au alungat populaţia
românească şi au introdus un regim
intolerant de discriminări etnice.
Această stare de fapt a fost susţinută
prin retrocedarea abuzivă a moşiilor,
castelelor şi pădurilor pentru care statul român a
plătit despăgubiri consistente, uneori de două sau
trei ori la rînd, prin falsificări de acte şi cerereri
ilegale de imobile, care nu aveau calitatea legală de
a fi restituite, deoarece au fost construite cu bani de
la buget şi nu cu aceia ai confesiunilor. Situaţia s-a
dramatizat prin atragerea românilor cu dublă cetăţenie în jocul acesta perfid al ecuaţiilor cu multe
necunoscute, astfel că autorul se întreabă cu bună
ştiinţă: ce ţară lăsăm urmaşilor noştri? Dacă nu
vom fi în stare să stăvilim acest viscol pustiitor, vom
ajunge din nou sclavii celor care ne-au condamnat
decenii de-a rîndul la întuneric, sărăcie, teroare şi
silnicie. Este un strigăt de alarmă disperat al unui
om lucid, bun cunoscător al luptelor politice de gherilă, a situaţiilor istorice de impas. Şi la acest impas
sîntem chemaţi să medităm, să cumpănim, să nu
dăm bir cu fugiţii.”
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(CANADA)

Întâlnirea cu miracolul literaturii
interviu cu Milena Munteanu
Niciodată nu este prea târziu să dai frâu liber imaginaţiei, dar şi prea-plinului sufletesc.
Milena Munteanu te atrage atât prin scrisul frumos, cald, plin de introspecţie psihologică şi bună ordonare,
cât şi prin
ancora interioară prin care nu se depărtează de limba română şi de rădăcinile pe care le poartă cu eleganţă
şi gingăşie în lumea canadiană.
A publicat două cărţi: Departe de ţara cu dor şi Amintiri din Ţara Soarelui Răsare, pe lângă numeroase
colaborări la diferite reviste din Canada (Destine Literare, Observatorul, Candela de Montréal), dar
şi la Confluenţe Literare, Prolitera, Starpress şi altele.
Amintiri din Ţara Soarelui Răsare este, de
fapt, o călătorie captivantă prin Japonia, văzută
de turişti, de ochiul nord-american şi european,
dar şi, puţin, prin înţelepciunea lor. Cum s-a născut această carte?
Cartea s-a născut în urma unor călătorii în
Japonia, când am fost fascinată şi de înţelepciunea
lor, cum aţi observat, dar şi de diferenţa enormă dintre culturile noastre. Soţul meu a fost invitat de mai
multe ori să conferenţieze în Japonia, asa că m-am
bucurat şi eu de mai multe şanse de a-i descoperi
cultura, obiceiurile, arta, şi de a-i înţelege istoria.
Cartea Din Ţara Soarelui Răsare a fost scrisă în
doar câteva săptămâni. De aceea, multă lume spune
că a fost scrisă “la cald”, cu entuziasmul descoperirii, dar şi cu dinamismul şi căldura primelor contacte de la faţa locului.
Fiecare capitol are drept motto un proverb japonez. Este impresionant cum le-aţi găsit.
În ce-a constat pregătirea dinaintea plecării, dinaintea scrierii şi, mai apoi, şlefuirea cuvintelor?
Pregătirea înaintea plecării a fost minimă,
ştiam puţin sau deloc despre Japonia, aşa că, înainte
de plecare, mă întrebam chiar care ar fi obiectivele
majore de interes. Oare, dintre atâtea minunăţii nipone, de care să te apropii mai întâi? Japonia a avut
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de-a lungul istoriei mai multe
capitale, diferite
shogunate şi-au
ales alte capitale.
Kyoto a fost capitala ţării pentru
aproximativ 11
secole, dar, în
afara de Tokyo şi
Kyoto, am vizitat
şi alte foste capitale, cum ar fi Nikko, Kamakura şi
Nara. Descoperirea la faţa locului a fost una caldă,
entuziastă, ţin minte că dormeam puţin, poate din
cauza diferenţei masive de fus orar, dar şi din cauza
efervescenţei date de descoperirea unei lumi atât de
fascinante, care ni se releva pe măsură ce o cutreieram… Eu citisem înainte cărţi semnate de scriitori
japonezi, unele care câştigaseră chiar premii Nobel,
dar nimic nu poate substitui întâlnirea cu oamenii ei.
A fost o întâlnire emoţionantă cu lumea, cultura,
valorile, trecutul şi speranţele unei ţări tumultoase,
care parcă clocoteşte, precum izvoarele termale ce
ţâşnesc din pământul vulcanic. Întâlnirea cu lumea
niponă m-a impresionat profund, iar cartea a izvorât
cu aceeaşi forţă şi determinare pe care o are firul de
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apă care iese la suprafaţă. Scrierea acestei cărţi a fost
una însoţită de bucuria descoperirii, fără însă să fie
chinuită de durerile facerii… A izvorât firesc, influenţată de miracolului japonez: volumul este scris în
mai multe tablouri, mici puncte de vedere care captează farmecul nipon, mici crâmpeie de frumuseţe
surprinse la faţa locului. Cartea este scrisă succint,
alert, poate influenţată de concizia şi simbolistica
lumii nipone. Este dezbărată de zorzoane inutile, în
plus este scrisă cu înflăcărare, mirare şi bucurie.
După aceasta a urmat o revizuire repetată şi o şlefuire a textului, a imagisticii şi simbolisticii, în spiritul
miniaturizării şi simplificării, caracteristice mediului
ce a inspirat scrierea de la capul locului. Întrebaţi
despre proverbele japoneze. Cele mai multe sunt
găsite în alte limbi şi traduse de mine în română, din
limbile în care le-am aflat. Mai apoi am găsit câteva
proverbe japoneze în limba română, dar mie tot traducerile pe care le-am făcut eu îmi plac mai mult.
Volumul acesta, cu eseuri foarte bine scrise, în care, pe lângă descrierea locurilor şi a istoriei din spatele imaginilor, apare şi introspecţia
psihologică, a avut parte de recenzii foarte bune.
Este uşor, este greu să intri în graţiile unor scriitori cunoscuţi, ale unor critici literari, mai ales
când eşti la început de drum artistic?
M-am bucurat să văd cât de calde au fost recenziile la carte. Cumva, ea m-a conectat şi cu grupul cititorilor, şi cu cel al criticilor. Mici selecţii de
miniaturi din carte au luat premiul I la concursul
internaţional Memoria slovelor şi mi s-a spus că toţi
cei din juriu au fost plăcut impresionaţi. Cred că asta
vine şi dintr-o foame de frumos, o curiozitate despre
alte lumi, despre legea lor morală, iar felul în care a
fost scris acest volum, fără să dea lecţii, prezintă
totuşi câteva dimensiuni legate de etica, determinarea, curăţenia, disciplina, rafinamentul artistic care
i-a impus în locuri de frunte în ierarhiile mondiale
din multe domenii. Aş spune că acest lucru este adevărat şi pentru locul pe care ei îl deţin în inimile
oamenilor.
E adevărat, am fost răsfăţată cu multe cuvinte critice extrem de favorabile, am fost încântată de
recenziile primite la carte.
Totuşi, nu aceasta a fost prima realizare
scriitoricească, ci volumul Departe de ţara cu
dor. Cum este România privită de pe malul de
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vest al Atlanticului?
Ţara noastră se vede cu aceeaşi căldură pe
care o păstrăm în suflet pentru locul unde ne-am
născut şi ne-am format. Cu nostalgia amintirilor din
copilărie şi cu multă dragoste.
Când ne-am întâlnit la sesiunea Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români, am vorbit puţin
despre origini şi aşa am aflat că de fapt rădăcinile
vă sunt din Sibiu. La ce nu poate renunţa o sibiancă, oriunde ar fi în lume?
Mărginimea Sibiului va rămâne întotdeauna
în inima mea. Cred că acolo am învăţat verticalitatea, frumuseţea legii morale, dragostea de oameni,
valoarea tradiţiei, acolo am descoperit frumuseţea
din noi, dar şi speranţa că vom putea din nou să ne
găsim balanţa interioară. Frumuseţea dinăuntru se
exprima prin folclor, prin cântările din fluieră, prin
haţegane şi învârtite, dar şi cu acul, prin arta costumului Săliştenesc, cusut în alb şi negru, care are o
cuminţenie, o decenţă, o eleganţă, o frumuseţe, asa
cum rar se întâlneşte în lume. Noi am avut şi avem
în Mărginimea Sibiului un focar extraordinar de
bogăţie sufletească ce izvorăşte dintr-o mare adâncime de simţire şi de lege morală, ce ne-ar putea
inspira pe mai departe.
Soţul dvs, un distins profesor universitar
(o să vă rog să ne daţi şi nouă « cartea lui de vizită », adică unde lucrează, ce predă) este oltean. Şi
dvs. aţi crescut, cel puţin o parte din viaţă, la
Craiova. Care sunt cele mai frumoase amintiri
din Bănie şi cele cu olteni?
Da, soţul meu este profesor la York University în Toronto. El a dobândit un doctorat de la Universitatea din Bucureşti şi unul în Canada. E expert
în Computer Engineering şi are contribuţii diverse la
invenţii, patente, comunicări ştiinţifice, fiind
preşedintele mai multor organizaţii canadiene şi internaţionale în domeniu. Noi am fost colegi de facultate, la Craiova, şi aşa m-am altoit eu cu un oltean. Cine ne ştie pe amândoi, spune că el este calm
ca ardelenii şi eu sunt mai iute, ca oltenii… Pe măsură ce m-am îndepărtat în spaţiu şi timp de Oltenia,
am câştigat şi o nouă apreciere a ei. Am ajuns să o
înţeleg cu sufletul, să ii văd farmecul, ba chiar şi
magia… Am scris recent câteva amintiri din Bănie,
unele puse pe hârtie direct în engleză, care sper sa
vadă lumina tiparului şi aici.
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Am amintiri dragi legate de plimbările prin
Parcul Poporului (Parcul Romanescu), într-o zi de
toamnă însorită, când ploua cu frunze ruginii, iar noi
eram tineri şi îndrăgostiţi. O amintire splendidă este
nunta noastră la restaurantul Doljana, în inima Olteniei, cu neamurile mele venite de la Sibiu. Mama
mare, mama mamei, venise îmbrăcată în costum
naţional alb şi negru şi mi-a făcut cadou, la nuntă, un
strai, un ţol ţesut de dânsa.
Ţin minte că la nunta mea s-a oprit circulaţia
din apropierea casei Băniei când au trecut neamurile
mele, ciobanii, cu clopurile şi veselia lor debordantă.
La nunta noastră s-a jucat şi olteneşte şi ardeleneşte.
Acum, că stau să mă gândesc, cred că întâlnirea
aceasta dintre lumi a fost improbabilă, dar uite că,
printr-o minune, s-a împlinit.
Ah, şi să nu uit, cum este cucerită o ardeleancă de un oltean? Ha, ha, ha.
Cu farmec personal. Cu un zâmbet. Cu promisiunea unei aventuri frumos trăite împreună. Cu
acurateţea unei viziuni, dar şi cu execuţia ei impecabilă. Suntem căsătoriţi de peste trei decenii şi încă ne
zâmbim unul altuia.
După ani buni trăiţi în Canada, orice nouvenit se simte şi canadian şi parte din ţara de origine. Este această simţire o rupere în două sau,
dimpotrivă, o lărgire a inimii şi a minţii?
Cred că pentru mine au fost amândouă. Când
sunt în Canada mă gândesc acasă, când sunt în ţară,
mă gândesc la Canada. Este şi o lărgire a inimii şi a
minţii, asa cum aţi spus-o atât de frumos. Am învăţat multe, mai ales despre ce înseamnă omenirea,
fundamentalul uman din noi toţi. În Canada am fost
expusă la atâtea alte perspective, la alte culturi şi
obiceiuri, am întâlnit exponenţi/reprezentanţi ai
omenirii largi, aici, în Toronto. Asta mi-a dat şansa
să reflectez asupra noastră şi să mă întreb despre noi,
românii şi locul nostru în lume, în mozaicul cultural
universal. Am dorit să înţeleg ce am fost, ce suntem
şi ce am putea deveni. Acum mă gândesc la ţara
noastră cu o nouă înţelegere şi o dragoste sporită,
căci o văd din perspectiva istoriei care nu ne-a fost
favorabilă de multe ori. Continui să învăţ din determinarea înaintaşilor care au pus, mai presus de
orice, interesele comune, ale obştei, pentru ca noi să
putem vorbi azi româneşte.
Cum vede fiul dvs România şi civilizaţia
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ei?
Alexandru e născut în ţară şi revine cu plăcere acasă. La un moment dat, făcuse un site intitulat
« România optimistă », care ajuta comunitatea să
identifice probleme comune, ce erau supuse spre
rezolvare şi monitorizare online. El a făcut asta în
urma unei vizite în ţară, când pe de-o o parte a fost
uimit de frumuseţea ei, pe de alta a fost mirat că
multă lume aruncă hârtii pe jos, aşa că s-a gândit să
facă ceva. Alexandru a participat şi la grupul / clubul studenţilor români de la Universitatea Yale şi
University of Toronto, pe care le-a absolvit.
Când veniţi în ţară, ce le povestiţi prietenilor despre Canada şi canadieni?
Ce să le spun, oare, decât că sunt şi ei, canadienii, tot oameni. Dar că sunt mai toleranţi şi acceptă mai uşor diferenţele dintre noi. Că oamenii par
inspiraţi de grandoarea şi generozitatea Canadei, a
peisajului, a geografiei pe care de multe ori o percepem ca nelimitată…
Este scrisul o formă de a nu te desprinde
de limba natală sau modul de-a « striga în gura
mare» gândurile, trăirile şi, mai mult, dorinţa dea schimba lumea?
Cred că, cel puţin în cazul meu, plecatul din
ţară a fost un catalizator în ceea ce priveşte scrisul.
Poate că altfel nici n-aş fi scris, nu ştiu. Mai întâi
scriam impresii acasă, sub formă epistolară, aveam
atâtea de povestit, dar era şi dorul de casă, care se
cerea mărturisit pe hârtie. Apoi a fost trecerea tatei,
primul din neam care s-a împământenit în afara ţării,
tot restul din neam fiind înmormântaţi în România,
inclusiv tatăl tatălui meu, care trăise vreo 10 ani prin
America, dar care s-a întors la origini. Tatăl meu
însă, este simbolul plecării definitive. Asta mi-a
schimbat perspectiva despre implicaţiile părăsirii
vetrei strămoşeşti. De aceea, am şi vorbit în interviurile date domnilor Nicolae Băciuţ şi Ion Cristofor,
despre importanţa întrajutorării reciproce, indiferent
unde trăim. Având în vedere volumul emigraţiei
recente, acest lucru devine absolut necesar, dacă
dorim să ne continuăm limba şi tradiţiile, indiferent
unde vieţuim.
Cum vă este perceput scrisul de către familie, dar de către colegii canadieni şi de românii
din Ţara Arţarului? À propos, unde lucraţi în
viaţa de zi cu zi?
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Scrisul meu a început ca un hobby, dar devine tot mai serios , tot mai bine articulat şi în limba
română şi în engleză. Nu aţi întrebat, dar pentru
mine are o legătură directă cu rostul meu în viaţă, cu
urma pe care o las în trecerea prin lume, cu obligaţiile pe care le am faţă de ai noştri. Scrisul îmi ia timp
de lângă familie şi de la alte îndatoriri pe care le am.
Sper însă ca, puţinul pe care îl fac prin participările
mele regulate la revistele românilor din Canada,
USA, Australia şi România, să ajute la canalizarea
unor energii în direcţiile dorite, spre binele comunităţii, al nostru al tuturor.
Ce lucrez eu? Am lucrat mai întâi ca ingineră
până când am fost promovată într-un rol de arhitectă
de sisteme. Apoi am făcut un MBA(master in Administrarea Afacerilor, n.r.) la Universitatea din Toronto, iar acum sunt directoare la una dintre cele mai
mari companii din Canada (dacă nu chiar cea mai
mare). Continui să evoluez, să mă adaptez, să învăţ,
să mă redefinesc pe măsură ce mi se prezintă alte
oportunităţi. Viaţa este o călătorie fascinantă. După
părerea mea, mai importantă decât staţia finală, este
călătoria spre destinaţie care, dacă este trăită cu fervoare şi curiozitate, ajunge să fie captivantă prin ea
însăşi. Cred că am fost norocoasă să traversez viaţa
cu ochii deschişi. Trăiesc cu bucurie şi îi mulţumesc
lui Dumnezeu pentru bune şi rele, căci toate m-au
învăţat câte ceva.
Când şi cum s-a cuibărit în dvs. aplecarea
spre literatură? Ar fi frumos să ne amintim de
profesorii de română şi felul în care ne-au îndrumat paşii spre frumuseţile limbii noastre materne.
Cred că m-am simțit întotdeauna aproape de
literatură. Primul mentor a fost tatăl meu, care deși
avea o formație științifică era un cititor pasionat,
împătimit chiar. Devora cartea și avea o perspectivă
extrem de generoasă asupra lumii. A avut o carieră
tehnică de succes, dar sufletul îi dădea ghes la preocupări umaniste, avea o disponibilitate filologică /
filozofică așa cum rar am întâlnit. Era un filozof înnăscut, cu un interes enciclopedic. Ne citea de
la Chaucer la Shakespeare, de la Heisenberg la
Feynman (ultimii sunt laureați Nobel în Fizică), de
la idei contemporane la ce știu eu ce. Când îl vizita
câte un prieten, îi punea în brațe ultima carte gustată.
Tata avea o mare sensibilitate artistică și era dispus
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să-și împartă lumina minții şi a sufletului cu alții. Pe
mine mă inspirau discuțiile noastre, fie că erau despre doctoratul lui, despre istoria artei, a literaturii,
fie că îl auzeam fredonând / fluierând muzică clasică.
Având în vedere cât de bogată era biblioteca
părinților săi din Săliștea Sibiului, cu volume rare ce
se citeau cu sfințenie, nici nu mă surprinde disponibilitatea enciclopedică și curiozitatea sa vie. În plus,
el fusese inspirat de spiritualitatea Săliștenească ce
mustea de bogăție și frumusețe. Avea miez. În cartea
mea Departe de Țara cu Dor vorbeam despre drumurile învățate în munții Cibinului, dar și despre
drumurile culturale începute acolo, influențate chiar
de atmosfera intelectuală a Săliștii. Spuneam că în
vacanțele petrecute acolo, mă comparam cu un fir de
apă ce de-abia izvora care, deși nu-și găsise încă
drumul spre marea cea mare, știa sigur din ce munți
izvorăște.
În şcoală am avut profesori excepţionali de
română, franceză şi germană, care m-au inspirat şi
mi-au stârnit curiozitatea. Îmi aduc aminte că îmi
făceam timp să merg la seratele literare de la Muzeul de Artă, la lansări de carte, ţineam urechea ciulită
pentru astfel de mici evenimente culturale. Apoi mau bucurat discuţiile filozofice/filologice, aveam o
mătuşă care era redactor la Editura Academiei şi,
prin dânsa, auzeam despre ce se mai scrie, ce se mai
citeşte, iar eu îmi aşteptam cuminte rândul la lectura
ultimelor cărți apărute.
După emigrarea în Canada, am fost încurajată de un prieten scriitor din țară, a cărui influență a
contat foarte mult. Păstrez şi acum părerile şi imboldurile lui, care au fost decisive în drumul meu scriitoricesc. Apoi, am fost inspirată de discuțiile permanente cu scriitorii veterani de pe lângă Observatorul (revista românilor din Toronto, condusă de către
admirabilul Dumitru Popescu, n.r.). Doamna Elena
Buică, care a scris nişte recenzii foarte calde şi bine
articulate la prima mea carte, m-a împins să scriu
mult, des şi bine, să scot scrisul din sertar, să public.
Deosebit de importante au fost şi conexiunile literare
pe care tot dânsa mi le-a pus la dispoziţie. Apoi, am
fost încurajată de câteva distincţii câştigate la diverse concursuri internaţionale şi alte recunoaşteri, care
mi-au dat aripi şi curaj.
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Literatura depărtării, aşa aş numi fenomenul scriitorilor care şi-au găsit vocaţia în urma
emigrării, este una dintre oglinzile sufletului românesc. Cum vedeţi acest suflet? Care-i este menirea în lume?
Frumos spus. Sufletul românesc e un subiect
larg, despre care s-au scris multe cărţi. Eu cred că
există ceva, poate greu de definit, care ne caracterizează. Avem o încăpăţânare, o stăruinţă, o determinare, care sper să fie pusă la lucru în sensul bun.
Sufletul românesc a fost clădit pe baza unei înţelepciuni populare care a fost cernută, rafinată de-a lun-
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gul timpului. Transferul acesta de înţelepciune din
tată în fiu ne-a consolidat nişte caracteristici comune. Din păcate, aceste valori au fost alterate, aşa că
mă tem că acum avem o mare confuzie de valori.
Cred că menirea sufletului românesc depinde de
ceea ce vom face noi mai departe, de determinarea
noastră de a-i continua devenirea. Tradiţiile, în toată
frumuseţea şi bogăţia incredibilă a moştenirii primite din bătrâni, ne-au fost transmise nouă ca să le dăm
mai departe. Vom fi oare în stare să le transmitem
aşa cum le-am primit? Probabil că doar faptele de
fiecare zi vor putea răspunde la această întrebare.
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Liliana MOLDOVAN & D.H. Silvian
(CANADA)

Conversație - cuvinte dulci, vorbe flămânde / teatru scurt

Concluzie
Timpul a stat în loc, brațele ceasornicului au
căzut demult. Nu sunt un profesor bun, nu pot fi, te
am în sânge, în nări, pe piele, în inimă, creier, degete, te am în mine de parcă am fi doar unul, de parcă
nici nu exiști. Îmi spui că știu să te iubesc. Doream
să o știu și eu, doream să te văd și să mă faci să trăiesc și să retrăiesc toate concepțiile tale învechite
despre bărbați, doream să-mi arăți ce fel de bărbat
sunt, asta doar între tine și mine, fără mame, tați,
cumnați, fii, fiice, nepoți, surori și frați, doar noi
pentru noi, plăcere pură. Dar tu, tu ai ales granitul, o
piatră de mormânt, o piatră mai dură. Ai ales plăcerea vieții tale, regretul. Nu mai căuta, ăsta îți este
sceptrul.

promisiunilor culese. Iubesc orizontul trupurilor
noastre, mereu acelaşi și altfel mereu. Iubesc când
spui eu.

Nu îți vreau mărturisirile. Strecoară-ţi gândurile în mintea mea. Ascunde-mă de mine, zăreştemă ca şi cum m-ai vedea prima oară. Atinge-mă,
înalţă-mă cu fiecare lovitură pe care numai tu ai
voie să o dai ! Citeşte-mă ca un copil care cercetează trecutul, ca un adult care înţelege prezentul, ca
un bătrân care ghiceşte viitorul. Nu uita pentru cine
ai venit, pentru cine eşti și pentru cine respiri.

Iartă-mă o clipă, e ora cinci, trebuie să sun pe

Nu uit, nu. Știu, cunosc clipa, respect timpul,
ascult, citesc, zăresc. Visul și dorul îți cresc.
Iar eu fug. Pe străzi alerg cu harta soartei în
buzunar. Văd lucruri ce nu mă privesc, sunt oprită
de oameni care-mi programează viaţa, de oameni
care mă plac doar când au nevoie de mine, de oameni care nu mă vor. Obosită… dor, și te cer, te
caut, și te strig. Înţelege, crede, te doresc ! Iubesc
vibraţia pe care o fac vorbele tale când se ataşează
de mine. Doresc, iubesc înţelepciunea celor alese, a
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Și eu, eu iubesc, iubesc orizontala trupurilor
noastre… mereu, mereu, tu, eu, și iarăși eu… mereu.
Confecționez cuvinte, colecţionez dimineţi,
vorbe, linii aruncate, toate, adun mic dejunuri copioase, mă târăsc dreaptă-n mijloc de zi, aud șoapte,
mă strecor printre priviri insinuante și cine frugale,
număr, culeg nopţi de nesomn şi înmulţesc ore bogate-n vise. Îmi accesorizez fericirea... cu tine. Și
culmea, mi-e așa de bine.

cineva.
În… concluzie:
M-ai inventat exact atunci când am avut nevoie să fiu inventată. Te-am inventat exact atunci
când ai avut nevoie să fii inventat.
Cu sau fără minte, rămân vorbe și cuvinte amintiri de azi, de ieri și de mâine, toate… absolut
necesare jocului - temelia locului.
Tu de ce nu mergi la dans ? Of, ce timpuri pierdute !
Sunt singur într-o cameră de hotel amărâtă, fluviul e
umflat, gri, repede, cântă un vals undeva, soarele a
apus de câteva minute. Mă gândeam să te chem să
împarți puțin din melancolia unei seri de toamnă,
sau un păhărel de vin dulce și amar, sau poate, cu
noroc, câteva picături de dragoste, sau cu și mai
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mult noroc, câteva lacrimi de extaz. Am terminat
deja o sticlă, cânt și eu, dar de unul singur sună a
jale. Mai iau un pahar, parcă gustul e din ce în ce
mai ușor. În câteva clipe îmi poți fi in pat. Ți-am dat
numărul camerei ? Las ușa deschisă, e singura din
care nu iese fum de țigară, singura din care, după
actul împlinit, vei auzi “mai vreau !”, în toate celelalte camere aud “how much ?”.
De când văd adevărul sunt alterat. O știu.
Mi s-a mai spus. Cum de
îndrăznesc eu să mă supăr ? Sunt un obraznic
pentru că o văd. Lumea
minte și fură, iar noi ne
facem că nu știm. Relația este ideală. Un fel de
plapumă colectivă. Ai
ajuns să faci exact ce
face și ea, fac exact ce
face și el, ne dăruim un abuz verbal și ne ferim de
cel sexual. Uităm cine suntem, totul devine compot,
și știi ce, chestia aia cu plimbarea și ursul, nu era
chiar un concept bizar.
Cuore, cuore! Hai, ultima șansă. Sinucidemă cu a ta prostie. Scrie, cântă, compune-mi o simfonie, dă-i un nume, Patetica, cea a îndrăgostiților
îndepărtați.
Te urăsc ! Nu mai vreau să aud de tine în viața mea ! Nu mai îndrăzni ! Să nu-mi mai vorbești.
Să nu mă mai vezi ! Rămâi în lumea ta nebună ! Miam dat seama că nu-ți place să fii iubit. Tu nu știi ce
înseamnă să fii cu adevărat ! Te-am iubit cu sufletul
și cu trupul cum nu am mai putut să o fac cu nimeni.
Iar tu, tu arunci cu pietre ! Vezi să nu te lovească în
cap ! Ai fost odată.
Nu am fost niciodată ! Ți s-a părut ! Cine
sunt ăia de plâns, ăia proști din fire, sau ăia care se
prostesc pe zi ce trece ? Și în roșu ? Wow ! Acum
chiar că sunt total impresionat ! Wow, brîîî, mi-e
frică, unde, unde să mă ascund ? Gaura de șarpe e
deja ocupată. Caut, caut ! În iad e cam frig pentru
mine, în nori e plin de hot air. Știi ce ? Am să mă
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ascund în mijloc de drum, în plină zi, în plină vedere, acolo nu mă vede nimeni, un prost printre gloatele de proști.
Ieși și tu și vizitează-ne din când în când.
Buzz ! Bum, au, poc ! Mă, care dai cu pietre !? Fleoșc ! Ia uite bă ! Păi astea, flop, astea nu-s, nu mai
sunt pietre, doar, au, doar inimi aruncate, ploc, sparte, roșii, ah, m-ai umplut din nou de sânge !
somn ușor iubirea mea
somn ușor blestemul meu
somn ușor tu ce femeie mi-ai fost
somn ușor ție cea care m-a făcut bărbat
somn ușor ție ce m-ai înmormântat
somn ușor lacrimilor de fericire
somn ușor la infinit
somn ușor pentru tot ce numai tu mi-ai dăruit
somn ușor la al tău altar
somn ușor diavol și Dumnezeu
somn ușor ție pui de om
somn ușor iubirea mea,
somn ușor.
treceau câte doi, încă și încă o dată
de multe ori treceau prin noi
unul s-a oprit, e o fată
și îi trage o palmă unei alte fete
au aceleași plete
dar una e mai bătrână
văd una rea și alta bună, e doar ună
și își mustră umbra sub albul din lună
a, da, își ceartă tinerețea
se ia de ea în lipsa lui
sau poate doar așteptându-l
din locul în care se află, face un semn
se îneacă demn
e în groapa din asfalt unde se stă
unde se unesc câte doi
când se moare des
când se găsesc și se iubesc
nu cred că-mi cere ajutor
stelele se odihnesc sub lumina unui nor
nu toate, doar cele ce le știm
și e liniște în agitația lor
destineliterare@gmail.com
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nu se aud prea multe, sunt mici
de departe poți multe să le zici
trec multe, trec din nou
cred, le văd, recunosc găinile din ou
da, știu, pot, disting găinile de ou.
Ne este frică de ce vrem mai mult,
de acest drog numit viață.
Ne ferim ca să nu ne lovim,
și lovim tot ce iubim mai mult.
Ne punem în față ca să nu fim văzuți,
și ne ascundem în spate,
acolo unde se uită toată lumea.
Plăcerea fizică este cea mai mare dintre plăceri, dar, oricum, o plăcere ca oricare alta. Nu reprezintă decât un aspect - şi nu cel mai important - al
relaţiei pe care o numim iubire.
Lucrul esenţial este adevărul, încrederea care
se stabileşte între doi oameni, două suflete, două
spirite, prinse tocmai în căutarea acestei plăceri rezultatul, adevărul fiind plăcerea. Și plăcerea fiind
căutarea. Iar concluzia fiind căutarea plăcerii, care
de fapt este adevăr - contrar pusă, în contrast fiind
minciuna.
În final, căutarea, chiar și a adevărului, culminează prin găsirea plăcerii, care de cele mai multe
ori este dată, făcută și obținută prin minciună.
Undeva la un alt capăt de lume, în același
pat, printre câteva așternuturi de culori și imprimeuri
care nu se potrivesc, în același pat, undeva la un alt
capăt, o femeie așteaptă un semn, un bărbat așteaptă
să îl dea. Lumina cade pe rând, pe cele două colțuri
ale patului. E un pat mare, îi poartă pe amândoi. Îi
poartă separat. El își poartă corpul mândru, iar ea
poartă lucruri comode, un tricou, un fel de pantalon,
părul strâns. Nimic nu se potrivește, dar sunt toate
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bune, lucruri confortabile. La început, lumina este
doar a ei, bate înspre spectatori. Când nu mai e, camera întunecată este luminată doar de ecranul ordinatorului de pe masă. Ea își verifică des mobilul.
Când fasciculul ei se stinge, altul se aprinde. Spre
colțul interior, în partea stângă a patului, apare el,
doar în pantaloni, strânși cu un cordon în fundă bine
legată. Pântecul îi este musculos, bine lucrat, linia
părului negru i se pierde sub buricul perfect plasat,
nici prea jos și nici prea sus. Se uită des la ceas. Bea,
mănâncă ceva simplu, face flotări. Se uită departe,
se uită din nou la ceas. Ea taie varza cu mișcări precise. Sânii îi sunt tineri, conturați cu interes. Peretele
bucătăriei este roșu, lucios, modern, contemporan.
Cântecul la modă o face să danseze. Gătește, se dezbracă, se îmbracă, stă, nu merge nicăieri. Fumează și
se uită la ecran. El nu. Când ea este culcată, el stă în
picioare. Când ea se ridică, el este deja culcat.
Amândoi vorbesc, dar nu împreună. Sunt împreună,
dar nu își vorbesc. Nu. Și totuși… Fiecare scrie, fiecare transmite. Ei fac și desfac patul împreună, dar
nu se văd. Și totuși… Așternutul devine din ce în ce
mai frumos, mai elegant. Acum, ea poartă părul desfăcut, aranjat, o ușoară cămașă de noapte. Din ce în
ce mai ușoară. Și totul se potrivește. Culorile sunt
prezente și le acompaniază conversația, roșul, albul,
negrul. Nimic nu mai este confortabil, dar arată bine
și plin de senzații. Se simt mirosuri de primăvară,
pline de posibilități. Și sub așternut, ei nu mai poartă
decât lumina care îi îmbracă. Flori, pajiști, nori, soare, valuri, totul se mișcă, toate îi acoperă. Patul este
puțin ridicat, înclinat în unghi către public. Sunetele
sunt simple, comune și primitoare. El o vede. Ea își
verifică părul. El face patul.
Paroles, paroles… caramels, bonbons et
chocolats. Aplauze ! Cortina nu cade. Cântecul îi
îndrumă pe actori înspre culise și pe spectatori să
meargă unde le va face plăcere.
Destinația nu este poveste, doar poezie.
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Amit MOLDOVENESCU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Victorie sau tragedie?
Motto:
De mii de ani tot spui şi spui
Că vreai tu, Lume, numai pace,
Dar pace-n lume nu-i şi nu-i,
Să lupţi cu sine ce te face?
Multă zarvă sa stîrnit în ultimii ani în Basarabia în legătură cu ziua de 9 mai. Unii insistă să fie
numită în continuare Ziua Victoriei, alţii neagă acest
fapt.
În al doilea război mondial din secolul al
XX-lea s-au confruntat două regimuri odioase: regimul totalitar comunist şi regimul naţist. Buneii şi
părinţii noştri au fost încadraţi în această zguduitoare bătălie sângeroasă, nu din voia lor, luptînd şi pe
un front şi pe celălalt. Repet, nu din voia lor. Şi
acuma ce să facem noi, urmaşii lor, să ne batem şi
noi între noi ? Nu! Consider că noi trebuie să scoatem anumite învăţăminte din aceste lecţii ale istoriei.
Omul a devenit stăpînul plenipotenţiar al Pămîntului
cu toate resursele necesare pentru viaţă pe care oamenii le folosesc şi le exploatează nemilos şi cu
multă risipă. La baza puterii stă averea materială şi
spiritual-morală. Deaceea lupta dinre cei bogaţi şi
cei sărăciţi este permanentă, fiindcă la baza oricărei
puteri stau interesele de a domina, a stăpîni prin orice mijloace masele producătoare de bunuri. Lupta
pentru a guverna societatea se dă mereu între două
interese: cei bogaţi, care pregătesc şi dezlănţuie războaiele cu interesul de aşi mări şi aşi ăpăra bogăţiile,
şi cei sărăciţi de ei care vor dreptate. Ca rezultat al
acestei veşnice lupte se chimbă orînduirile sociale,
doctrinele, ideologiile, dar esenţa rămîne aceiaşi.
După cum menţiona marele Eminescu în Glossă:
…alte măşti, aceiaşi piesă,/ alte guri, aceiaşi gamă…/ …şi de mii de ani încoace/ lumea-i veselă şi-i
tristă/.
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De la monarhii şi puteri totalitariste am ajuns
la democraţie, în realitate am ajuns la partocraţie.
Lupta pentru dominare a intereselor proprii continuă
şi toţi se înarmează sau caută scut sub auspiciul celor puternici. Astfel mai continuie soluţionarea conflictelor de interese cu ajutorul forţei militare. Nu-i
departe timpul cînd oamenii vor înţelege că războaele nu se încep atunci cînd o armată (un stat) năvăleşte asupra altui stat. Războaiele se încep în forfoteala vieţii paşnice cînd oamenii prin munca lor de zi
la zi îşi clădesc fundamentul ideologic şi cultural al
puterii lor. Oamenii, şi cei tari şi mari, şi cei pe care
îi guverneză, vor înţelege că orice război, fie drept
sau nedrept, adică de cotropire sau apărare, este cea
mai mare crimă contra vieţii pe pămînt, care aparţine
nu numai oamenilor. În orice război nu pot fi învingatori şi învinşi, ci numai criminali de război şi
victimile războaelor. Consider că nu trebuie sărbătorite victoriile în războaie, deoarece toate părţile implicate în războaie au numai pierderi şi suferinţe.
Ziua încetării oricărui război nici într-un caz nu poate fi considerată drept ziua victoriei. Ea necesită să
fie considerată doar ziua Memoriei victimelor de
război. Cînd privesc triumfătoarele parade militare
în mai multe ţări ale lumii, mă întreb: cît timp îi mai
trebuie omenirii ca să se deştepte, ca să înţeleagă şi
să respecte cele mai elementare legi ale existenţei
umanităţii? Omul contemporan nu mai poate fi considerat „sclavul docil al puterii”. Societatea contemporană nu mai este „turmă.” Lumea s-a săturat să
suporte consecinţele guvernărilor odioase. Puterea
este strîns legată de lupta pentru dreptate. Este ştiut
faptul că puterea fără dreptate se transformă în tiranie, iar dreptatea fără putere este o dorinţă. Reiese că
averea şi dreptatea sunt acele două forţe care provoacă lupta oamenilor între dânşii: lupta pentru avedestineliterare@gmail.com
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re şi lupta pentru dreptate. Creşterea gradului de
nesiguranţă resimţită de oameni cu privire la propria
lor existenţă din motivul lăcomiei şi a înarmărilor
permanente, care poate provoca un colaps mondial.
este caracteristica zilelor noastre.
Pentru a suprima neînţelegerile, dezordinea,
sărăcia sau neputinţa, trebuie înlăturată chiar cauza
lor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care
gîndim şi trăim fiecare din noi.
E timpul să ne învăţăm a gîndi ! A judeca ne
este dat de la Natură, de la Dumnezeu. A gîndi trebuie să ne învăţăm singuri.
Oamenii înşişi vor găsi pârghiile de control
şi supraveghere a activităţii guvernelor, guvernanţilor de orice nivel, cărora le încredinţează prin

vot soarta lor. Sper cu timpul că în orice ţară se vor
constitui Tribunale ale Poporului. Cei cu interese
odioase, meschine atunci nu vor mai avea acces la
putere când se va constitui Tribunalul poporului,
care va monitoriza activităţile puterilor în stat şi în
faţa căruia orice guvernare îşi va da darea de seamă
şi va purta răspunderea materială, morală, socială
sau penală pentru actul guvernării ţării. Aşa dar, să
transformăm Ziua Victoriei în Ziua comemorării
victimelor de război. Trăiască Pacea şi Înţelepciunea!

22 июня

9 иая

Родился в сорок пятом я,
Отец еще сражался,
В крови кипела вся земля,
Но он в живых остался

Отец, и прадед мой, и дед
Своим трудом кормились,
Любви к труду – святой завет,
У них мы научились.

Мне года не было еще
Как мать моя скончалась
Разруха, голод, холод – все,
Что от войны осталось,,,
И гибли люди в дни войны,
И после умирали,
И чудом выжили и мы,
Чтоб мир мы отстояли,
И ныне эхо той войны
В сердцах людей стучится,
И потому с войною мы
Не сможем примириться!

Chişinău,
www.omniscop.ro

Но не прошло и полста лет,
Как вновь гроза над нами,
Постыл ли некоторым свет,
Что, люди мира, с вами ?
Скопилось в мире столько бомб,
Ракет и всякой дряни,
Планете словно вечный гроб
Заказан в мирозданье.
Вы, люди мира и труда,
Зачем вы смерть куете?
Ведь воевать не господа,
А вы на смерть идете !
Зачем друг друга убивать?
Ведь места всем хватает!
Безумство алчных обуздать
Рассудок призывает !
Зачем оружие ковать?
Прекрасен мир в убранстве!
Собратьев лучше нам искать
В космическом пространстве !
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Milena MUNTEANU LIȚOIU
(CANADA)

În mod paradoxist, Florentin Smarandache este omniprezent
Eu nu-l cunosc personal de dl. Smarandache,
dar știu că de oricâte ori mi-a picat în mână o carte
de-a lui, pe orice temă, am gustat-o cu plăcere. Uneori are de-a face cu Paradoxismul, alte ori
are de-a face cu lumile pe care le descoperă, iar ele
merg de la Antarctica la Galapagos, fără să se
oprească însă aici.
În urma unor vizite în Japonia eu scrisesem o
carte despre această țară, și crezusem, în mod eronat,
că aș fi dintre puținii români care au făcut așa ceva.
Îmi intitulasem cartea “Din Țara Soarelui Răsare”.
Totuși, când fac o căutare pe Amazon după titlul
românesc al cărții mele, găsesc titlul cărții domnului
Florentin Smarandache: „PostDoc în Țara SoareluiRăsare” – Mi-am spus, în gândul meu, că m-a bătut
și aici, căci eu fusesem acolo ca turist, nu ca PostDoc. În afară de bogăţia de text și fotografii, cartea
lui reține și numele oamenilor de știință cu care a
colaborat acolo, precum și preocupările lor... un
bonus, ca să zic doar atât.
Cu alte ocazii îl găsesc în colecții ilustrate de
umor, una mai haioasă ca alta, aflu că numele lui e
legat de funcții matematice și teorii care îi poartă
numele, e citat în jurnale ştiinţifice recenzate, prezent în colecții literare, în curente de gândire care
îmbrăţişează știința cu filozofia etc. Lista nu se încheie însă aici, ci continuă imprevizibil.
De fapt, nu te poţi întoarce nicăieri fără să
auzi numele Smarandache, ce pare să fie omniprezent. Nu numai că soțul meu este și el din județul
Vâlcea – de unde este domnul Smarandache. El a
făcut liceul tot la Bălcești. Apoi, au absolvit universitatea la Craiova (unde sigur că numele Smarandache rezonează într-un mod aparte), iar mai târziu au
plecat fiecare la studii în alte centre universitare și
acum se regăsesc în lumea nouă, dispersați pe mapamond, nu numai din cauza domiciliilor permanen130

te în alte țări, dar și din cauza călătoriilor lor eratice,
efectuate în calitate de profesori universitari invitați
la conferințe. Paradoxal, acesta este încă un motiv
care să le unifice traiectoriile, făcându-le să pară,
într-un fel, convergente. Drumurile lor au trecut și
prin Japonia, fiind mânate, în ambele cazuri, de motivații profesionale. Deși există paralele, nu îmi propun să le detaliez aici și nici să mă pierd în comparații. Încerc doar să punctez câteva particularități ale
traseului distinctiv al domnului Smarandache.
Împrumutând poate din proprietățile particulei-undă din mecanica cuantică, dl. Florentin Smarandache apare să fie, cu probabilități deloc neglijabile, prezent în mai multe locuri în același timp. Nu
numai că se află în cărți scrise la intersecția matematicii, ştiinţei, poeziei și filozofiei, dar se găsește în
mintea atâtor critici, pe buzele atâtor admiratori....
Mă întreb unde o să întâlnesc acest nume, data viitoare? Deși urmăresc cu reală curiozitate acest fenomen, recunosc că nu îl pot urmări pas cu pas. Asta
nu pentru că n-aș vrea, ci pentru că e tare greu să
anticipez unde, când și în ce context îl voi reîntâlni
pe dl. Smarandache.
Promit însă să păstrez un interes constant,
atent, pe problemă, care să-mi releve cum un matematician se poate metamorfoza în atâtea ipostaze...
paradoxale. E ca și cum aș urmări un fascicol de
lumină ce joacă în întuneric. Pe mine mă fascinează
nu numai jocul de lumini și umbre, dar și ineditul
descoperirilor atunci când lumina i se focalizează pe
următoarea topică de studiu. Și atunci zâmbesc, atât
surprinsă cât și încântată, să aflu unde cade accentul
de această dată, și ce mai e de învățat din această
traiectorie neobișnuită, atipică. Paradoxală în atâtea
feluri, la punctul că nimic nu mă mai surprinde.
Toronto, Canada, 4 Oct 2017
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Valentin MUSTAKA
(ALBANIA)

Etapele de asimilare ale aromanilor /vlahilor din Albania
De mult ma gandeam sa scriu despre aceasta
tema, insa discutand cu prietenul meu Llambi Simaku, la o plimbare, am simtit ca trebuie neaparat sa
scriu.
In aceasta perioada am inceput cu cativa
aromani/vlahi recensamantul populatiei etniei noastre, ca sa reusim sa avem o cifra mai apropiata cu
realitatea, si nu cifre ridicole din diferite statistici.
Numai pentru a afla cati suntem , si care sunt locurile cele mai populate cu aromani/vlahi.
Primul obstacol, noi suntem orfani mi-am
aminitit o fraza din cartea lui C. Burlenau –A Baldacci despre aromani, pentru ca ei nu erau sprijiniti
de nimeni. Si bineinteles in ceea ce priveste initiativa noastra curajoasa, pentru a afla cifra exacta a
aromanilor/vlahilor, am vazut ca nu s-a alaturat nimeni sa ne ajute cu partea de sponsorizare. Desi
eram hotarati si cu inima curata aveam multe cheltuieli, benzina, intalnirile cu oamenii la o cafea, cazarea la hotel, si cel mai important lucru era plata aromanilor pentru acest serviciu. Dupa ce am discutat
cu mai multe persoane pentru a ne sponosoriza pentru acest proiect mare, la sfarsit ne-am confruntat si
cu o birocratie exagerata din partea institutiilor, asa
cum am patit si cu alte proiecte privind scoliile,
masmedia, editari de carti si reviste, si in cazul concret privind recensamantul. Desi nu acesta este motivul articolului am dorit sa exprim si sentimentele
noastre. Poate despre aceasta tema trebuie sa scriu
alta data.
Sa continuam tema noastra, asimilarea. Citind mai multe carti despre originea noastra, istoria
etniei noastre, deci despre aromani/vlahi si din discutiile din viata de zi cu zi, privind problemele cu
care se confrunta am ajuns la niste concluzii.
In primul rand in timpul Imperiului Otoman, era obligatoriu sa schimb numele de familie
pentru a te duce la targ, pentru a vinde si cumpara
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marfa necesara pentru a trai, pentru a primi o functie
sau in lucre in armata.
Toti cunoastem faptul ca multi copii erau
luati de turci pentru ai invata si antrena pentru aramta otomana, desi majoritatea erau crestini sau din
etnia noastra. Dupa aceea acesti copii pierdau religia, limba si origina lor. In aceea perioada zonele
cele mai asimiliate au fost cele ocupate de Imperiul
Otoman, deci zona Balcanilor si in special Albania.
In perioada aceea , un rol negativ a jucat si
biserica ortodoxa, interzicand slujba in limba aromana/vlaha, dar numai in limba greaca. Un caz flagrant a fost in anul 1780, unde un calugar grec spunea ˵ cine se roaga in limba aromana, vorbeste cu
necuratul, si cine se roaga in limba greaca vorbeste
cu Dumnezeu˵. Numai din acest caz in regiunea Zagori din 46 de sate de aromani/vlahi 34 au schimbat
limba. O asmiliare toatala.
In al doilea rand , sub regimul Regelui Zog,
in aceasta perioada a fost o imbunatatire a situatiei,
pentru ca domnia sa impreuna cu Guvernul Romaniei au deschis scoli in limba romana. Daca prima
scoala s-a deschis in Ternovo in anul 1864 cu dascal
D. Atanasescu, la Korcea prima scoala s-a deschis
de Papa Harallmb Ballamaci in anul 1886, pe teritoriul Albaniei de azi erau 16 scoli cu 726 de elevi si
30 personal didactic, conform lui Alex Rubin in cartea ˵ Les Roumanis des Macedonie˵, 1913. Scoli
erau in Korcea 2, Vithkuq 1, Frasher1, Llenge 1,
Moscopole 2, Nice 1, Plasa 2, Shipske 1, Berat 2,
Elbasan 2, Grabova 1.
Indiferent de cum au functionat aceste scoli ,
situatia economica era foarte dificila si ca atare era
si situatia aromanilor/vlahilor care nu aveau niciun
sprijin economic, asa cum beneficeau alte etnii.
Acestea a fost si motivul miscarii demografice a
populatiei aromane/vlahe. Acestia lasand locurile lor
si mutandu-se in orase nu au mai vorbit nici limba
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lor. Acest lucru a fost accentuat mai ales in orasele
Tirana si in special in orasul Durres, unde majoritatea populatiei venise din orasul sau satele Beratului
(mai inainte venise din Moscopole in Berat), in anul
1905 o mare parte a populatiei nu comunicau in limba lor.
In al treilea rand perioada sistemului comunist a fost perioada fatala privind asmiliarea etnei
noastre aromana/vlaha.
Dupa anul 1945, in Albania nu exista nicio
scoala in limba aromana/vlaha. Persoanele care absolvisera aceste scoli vorbau cu nostalgie. Deci, toti
copii care vorbeau limba aromana/vlaha, cand s-au
dus la scoala au invatat albaneza, si incet incet au
uitat sa citeasca si sa scriu in limba lor, pana au uitat
si sa vorbeasca graiul lor. Sunt un caz trist, cum de o
natie sa dispara in acest mod. Bineinteles daca nu au
un stat a lor , si natia lor piere.
Un alt factor au fost si condamnarile si deportarile persoanelor din etnia noastra. Campania de
denigrare impotriva etniei noastre era tragica. Statul
a privit cu multa lacomie turmele mari de oi si impotriva acestor ˵chiaburi˵ trebuia sa se ia masuri dastrice cu condamnari si deportari. In acel vartej cu
puterea au intrat si persoane din etnia noastra care au
avut legaturi stranse , care au patat numele etniei
noastre tinand partea guvernului.
Multe familii au fost persecutate toata viata,
au existat si familii care au daruit toata averea lor
ajutand ca regimul comunist sa vina la putere dar
sfarsitul lor a fost tragic, au ajuns condamnati sau
deportati in sate pierdute.
In anii 1955-1965 in zonele din Sudul Albaniei traiau aprox. 15.000 pastori migratori, unde iarna cobarau la campie unde clima era mai calda si
vara urcau in munti pentru a creste animalele. In
aceste zone se vorbea si limba aromana/vlaha se
vorbea aceasta limba de cand se nasteau copii , asadar aceasta populatie pastra limba lor mai bine de
cat in orase, cu exceptia orasului Korcea sau alt oras,
dar in aceste orase limba se vorbea numai in casa,
afara fiind imposibil. Acesti pastori mai tarziu au
fost raspandinti in toata tara asadari au pastrat numai
limba vorbita dar nu cea citita si scrisa.
Un alt aspect de negare este si frica de a declara la recensamant. Este ridicol ca la recensamant
sa iasa numai 992 de aromani/vlahi. Acest mod de
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recensamant este o modalitate de frica pentru etnia
noastra ca sa nu vorbim si nu ne identificam ca atare.
In aceasta perioada discriminarea aromanilor/vlahilor este foarte deschisa, se adresau direct cu
injurii banale ca ˵porcul ala de cioban˵ sau ˵ cioban
de c…..˵ Aceste injurii influentau direct asimilarea
etniei noastra etc.
O alta influenta a etniei noastre spre asimilare este si munca stiintifica a unori profesori care
neaga istoria, vorbind tocmai invers. Multe cantece,
portul popular, folclorul ne-au fost negate si preluate. Populatia aromana se revolta adesea auzind si
vazand cum cantecele si portul lor erau prezentate
altfel. Tipic a fost Festivalul Folcloric din Gjirokastra.
In al patrlea rand , continuam cu perioada
democratiei. Aceasta perioada nu difera si de alte
perioade, dar cu una alt aspect.
In aceasta perioada miscarea demografica a
fost daunatoare pentru asimilarea etniei noastre.
Acest lucru este din motive economice, unde etnia
noastra a imigrat spre orasele mari sau mai rau in
afara granitelor. Aceasta este perioada unde asmiliarea a ajuns la cote maxime. Trebuie sa adaugam si
casatoriile mixte unde graiul s-a pierdut definitiv.
Europa ne-a sprijinit, conform Conventilor si
Recomandarilor care au fost semnate de statul nostru, dar de fapt nu s-a intamplat nimic. Nu s-a deschis nicio scoala de catre stat pentru a nu pierde graiul, statul nu a acordat spatii de transmisii tv la televiziunea de stat, in satele unde majoritatea sunt aromani/vlahi slujba nu se tine in graiul nostru, exceptand Biserica din Korcea si Selenica, in alta parte
slujba este in albaneza sau in greaca.
In aceasta perioada negarea istoriei este flagranta, se deformeaza orice, nu spun ca cu tare este
aroman/vlah, sunt in stare sa spuna ca Moscopole
este a altcuiva decat sa spuna ca este a aromanilor.
Domnilor profesori trebuie sa intelegeti numai un
lucru elementar, noi suntem aromanii/vlahii Albaniei, nu inteleg ce rau este in astea pentru nationalismul extreme si dezamagitor. La tv se transmit emisiuni diferite dar nu realitatea concreta.
Un alt factor privind nedeclararea persoanelor din etnia noastra este o propaganda naiva, ca , cei
care nu stiu limba nu sunt aromani/vlahi. Acest lucru
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este o ofensa impotriva persoanelor negandu-l identitatea lor. Aceasta problema provine de la niste oameni cu nivel scazut cultural, dar mai sunt persoane
care dinadins fac propaganda folosind aceasta teorie,
pentru a-I cataloga pe aromani/vlahi ca provin din
alte atri. Daca o persoana nu cunoaste limba acest
lucru nu-I neaga identitatea lui de a fi aroman/vlah
Acesti factori au dus ca o parte importanta a
etneii noastre sa nu se declare , pentru ca nu doresc
sa fie jigniti, desi nu se simt vinovati. Trebuie ca

persoanele care cunosc limba s-o transmita mai departe desi cate o data este greu sau imposibil.
Acestea sunt etapele in timp ale asimilarii
noastre, politice, de rea credinta, de nerespectare ale
normelor Europene.
Valentin Mustaka
Ziarist revista bilingual “Arumunët Durrës” Albania

(NR. S-a respectat ortografia autorului)

Imagini din Albania
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Liang NAN
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
ÎN PĂDUREA STRĂVECHE
Am intrat în pădurea străveche
Cu ochii plini de emoţie
Şi veneraţie.
Ah, pădure,
Câte flori, câtă iarbă
Se bucură de umbra ta!
Tu le aperi de vânt şi de ploi
Jertfindu-ţi crengile,
Cu frunzele plângând –
Iată de ce te cânt atât de mult,
Pădurea mea străveche!
Coloane maiestuoase de arbori
Despart poiene luminoase.
Ce ţinută semeaţă!
Ce statui de luptători!
Fiecare creangă, fiecare frunză
S-a născut pentru a rezista
Furtunii –
Dar şi spre a culege
Razele soarelui.
Desfrunzirea ta
E-o cugetare temporară.
Sânge năvalnic pulsează
În arterele robustelor trunchiuri.
Crengile se răsfiră
Măturând cerul
De norii negri.
Viscolul însuşi îl alungi
Din marile troiene de zăpadă.
Istoria nu cunoaşte vreo furtună
Care să fi-ngropat viaţa ta
De flori şi de verdeaţă dătătoare.
Cu-ncredere te-admiră
Ochiul meu.
Ah, venerabilă pădure,
În tine stau îngemănate
Toate vechile noastre generaţii!
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COPACUL ŞI PĂMÂNTUL
Copacul are-o strânsă legătură
Cu pământul,
În tot acelaşi timp iubind
Văzduhul,
Razele soarelui l-îmbrăţişează,
Ploaia de primăvară-l spală.
Îşi ocroteşte frunzele
Pe ramuri,
Hrănindu-le cu picături
De sevă,
Iar dacă-ntâmplător o frunză
Moare,
Pământului, cinstit,
O-napoiază.
E neînduplecat
Ca o parolă,
Iar calităţile de luptător
Vântoasele, din plin le simt
În luptă –
Puterea sa se află-n
Rădăcini
Adânc înfipte,
Pentru totdeauna,
În inima pământului.

COPACUL
Chiar dacă pământul va fi secat
De ultimul strop de apă,
Copacul uscat rămâne, cu drag,
La sânul său
Ca pruncul la sânul mamei sale.
Copacului îi e dor de pământ
Pentru că i-a dat acul de smarald
Cu care şi-a ţesut toată primăvara
Veşmintele;
Îi e recunoscător pământului
Pentru că i-a modelat robust
Trunchiul.
Părinte şi fiu,
Ei se iubesc cu ardoare;
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Amândoi sunt frumoşi –
Iar când mor
Se topesc în aceeaşi îmbrăţişare.

CONFESIUNEA FRUNZEI
VEŞTEDE
Când ajuţi florile şi fructele,
Verdele-ţi dezvăluie sinceritatea;
Ferindu-le de-arşiţă şi de ploaie
Scut de-apărare eşti, întăritor.
Când fructele s-au copt, înmiresmate,
Tu istovită eşti peste măsură.
Cu misiunea tainic încheiată
Tu te arunci, senină, spre pământ
Şoptind cuvinte de iubire…
Multe nu-ţi mai aminteşti, precum
Aduceai primăvara-n crengi uscate
Şi poluatul aer îl purificai;
Ai uitat totul: când venea furtuna
Sunai sirena de alarmă;
Căldurile când năpădeau
Fecioarele se-adăposteau
La umbra ta,
Ca jadul răcoroasă.
N-ar trebui ca să dispari
Din lume,
Prea repede te-ai veştejit,
Pământu-i rece,
Şi-n tăcere
Pământului te-adaugi,
Nesfârşit –
Sau poate-aprinsă de-o scânteie-anume
Te-nalţi însufleţită-n
Infinit,
Cu viaţa prefăcută în lumină?!
ÎNFRÂNGEREA LUI SATAN
(Sunt ca o sămânţă sănătoasă, jinduind să ajung
în ţărână, să rog pământul să mă îngroape)
Satan îngroapă sămânţa – mă îngroapă;
Mă culcă-n stratul de ţărână umed.
Să mă extermine a vrut, să mă distrugă.
Dar eu încep ca să mă mişc în beznă, dibui;
Tresar, mă mişc şi simt temperatura
Corpului cald al bunului pământ –
Ca pe-un copil, pământul mă înfaşă;
În pântecele mamei, ca un făt aştept
Miraculos, momentul naşterii –
Sunt inimă din inima pământului.
Şi mor încet, cu bucurie-ascunsă,
De vechile veşminte mă dezbrac;
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Din coaja putrezită se înalţă
Trupul meu tânăr, de copil.
Ah, vântul primăverii cum îl simt
Dezghiocându-mi frunzele firave;
Ah, soarele mă-ndeamnă să rodesc –
S-a copt din nou viaţa, viaţă nouă,
Dar viaţa-aceasta nu este a mea.
Naştere – moarte, moarte – naştere;
În moarte se ascunde rodul vieţii;
Pieirea duce la renaştere
În veşnica negare a negării.
Lăsaţi-l pe Satan în plata lui,
Care pe-ascuns se bucură satanic
De propriile lui păcate –
De un’ să ştie el, orgoliosul,
Că îngropatul ce-l crezuse mort
A început, din nou, să dea mlădiţe!

TRANDAFIRI CU SPINI
1
Cuţitul măcelarului
Poate jupui
Nevinovăţia –
Dar el poate ucide
Chiar şi pe acela
Care-l mânuieşte.
Iar atunci
Când se va înţelege
Această nerostită regulă,
Profesia de măcelar
Va fi privită ca o slujbă
Foarte periculoasă.
2
Cea mai parfumată floare
Înfloreşte-adesea-n vis
Şi-n inima omului
Neprihănit,
Răspândind o mireasmă
Plăcută.
Dar dacă această floare
Parfumată
Este prinsă la butoniera
Unui măcelar,
Mireasma-i va fi cotropită
Ireversibil
De duhoare.

3
Ipocritele lacrimi de crocodil!
De s-ar preface în diamante
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Care să încoroneze frunţi celebre,
Laurii aceşti ar sfârşi
Până la urmă
Într-un singur cuvânt:
Ruşine!

SCOICA
Lovită de talazurile grele,
Dezlănţuite de furtuni rebele,
Frumoasa scoică nu-şi abandonează
Iubirea devotată pentru mare –
Cu lacrima de perlă-nchisă-n sine,
Ea nu-şi trădează marea ei iubire.
Tot mai afund în valuri se scufundă,
De margini de genună-acoperită
Lăsând durerea să-i străpungă pieptul –
Inima ei de mare-ndrăgostită.
SUFERINŢA IUBIRII POETULUI
O! Poete,
Ce-ai iubit, tu, vreodată?
În viaţa ta zbuciumată!
Câtă tristeţe-ai avut?
Câtă bucurie?
N-ai putea să evadezi, oare,
Din plasa iubirii ce doare?
Din dragoste şi ură împletită!? –
O! Poete,
Ce-ai iubit, tu, vreodată?

EU
Eu am puternica iubire
A scoicii pentru apa mării,
Sinceritatea copacului

Amarnic ataşat pământului –
Pentru tine, patrie străbună,
Mama mea bună,
Sclav al iubirii tale vreau să fiu.
Cocoaşa de cămilă mi-o aplec
Întreaga suferinţă s-o suport,
Furtuna de nisip o-nfrunt
Cu chipul dârz, pe care tu
La naştere, cu drag, mi l-ai ursit –
De-ar fi s-aleg între a fi şi moarte,
Eu vreau să fie cel care va pieri,
Nu tu!
O! spintecă-mi cocoaşa,
Am în ea
Încă puţină apă dulce, bună,
Vreau fiecare strop din ea să fie
Putere vieţii tale, patrie!
Ură?
Nu am, chiar dacă uneori
Se zice că ar fi culmea iubirii –
Am teamă doar ca-n lume, cineva
Să-ncerce să uzurpe mişeleşte
Numele-ţi sfânt.
Pământului mă dărui,
Mă prefac
Ţărână şi pat dulce ţie,
M-arunc la pieptul mării
Şi mă schimb
În picături de apă vie –
O, patrie!
Te urmez chiar şi-n vis,
De-aproape, mai aproape,
Pas cu pas;
Cu tine sunt mereu acas’.
În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

Un muzician de talie mondială
Eugen Doga
„Mulţumesc Domnului că m-a legat de muzică şi îmi doresc să nu mă
dezlege niciodată de această minune a spiritului”.

În sfârşit, Eugen Doga a cântat şi la Craiova!
Exclamaţia se datorează faptului că, acum câţiva ani,
am propus conducerii Filarmonicii de Stat din Craiova, să invite şi pe celebrul compozitor român. După audierea unor CD cu muzica sa, am fost surprins,
neplăcut fireşte, să-mi comunice că muzica lui Eugen Doga este... de estradă, şi, ca atare, nu se pretează pe o scenă a unei filarmonici. Este mai simplu şi
în avantajul unora să invite un solist sau un instrumentist de mâna a doua dintr-o ţară occidentală decât o asemenea personalitate; totul se face pe bază
de reciprocitate: inviţi pe cineva din Barcelona, urmează să răspunzi invitaţiei. Or, în opinia unor culturnici, nu se compară, de pildă, Barcelona cu Moscova sau cu Chişinăul.
De fapt, nu a cântat acum, pe 12 septembrie
2017, pe scena Filarmonicii craiovene; Eugen Doga
a fost invitat de Ana Maria, Andrei şi Carmen Păunescu la Festivalul Internaţional de Poezie „Adrian
Păunescu”, care s-a desfăşurat la Craiova, chiar în
sala Filarmonicii. A fost invitat chiar de două ori,
prima dată, în 2014, a vrut să cânte, dar pianul, de pe
scenă era încuiat, din motiv de securitate. În al doilea an, a cântat cum numai el ştie s-o facă, adică
magistral. A mai fost la Craiova şi la Festivalul
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, a compus
imnul Craiovei (pe versurile lui N. Dabija), dar Primăria încă n-a oficiat imnul. (Anterior, cu prilejul
sărbătoririi celor 70 de ani ai săi, în 2006, în timpul
mandatului lui Antonie Solomon, Grigore Vieru a
compus şi el un imn al Craiovei (Ce frumoasă eşti,
Oltenie!) pe muzica lui N. Caragia, dar nici acesta
destineliterare@gmail.com

nu a fost oficializat).
Concertul lui Eugen Doga la Filarmonica Oltenia din Craiova din 12 septembrie 2017, a fost un
adevărat regal simfonic, aşa cum a precizat şi directorul instituţiei, Dorin Măciucă. Sub bagheta binecunoscutului dirijor Alexandru Iosub, Eugen Doga a
demonstrat că este un artist total, prezentându-se în
faţa publicului ca dirijor, pianist şi compozitor. Au
fost prezentate arii din viitoarea sa operă Dialogurile
dragostei, pe versuri de Eminescu şi Veronica Micle, dar şi compoziţii pe versurile lui Grigore Vieru,
în care Eugen Doga – sărbătorit şi la Craiova, la cei
80 de ani a săi – a dirijat, a cântat la pian sau i s-a
cântat din creaţiile sale, publicul ovaţionându-l minute în şir. Orchestra Filarmonicii, dirijată de Al.
Iosub, a fost la înălţimea creaţiilor oaspetelui, dar şi
prin participarea soliştilor instrumentişti Oct. Gorun,
M. Tcaci, Corina Stănescu, D. Stănescu, ai soliştilor
vocali Mihaela Popa, Olga Şain, Janina Spiridon,
Cristian Talângă, Cristina Cristache, Andreea Bălan,
N. Cucu, Mircea Tudora. A fost un spectacol cu casa
închisă, la care a participat nu numai craioveni, ci şi
iubitori de frumos din alte localităţi; de pildă, scriitorul timişorean Ion Pachia Tatomirescu sau viceprimarul Tg. Jiului.
Muzica şi destinul se împletesc armonios în
cazul lui Eugen Doga, ambele fiind cartea noastră de
identitate. S-a născut la 1 martie 1937 în localitatea
transnistreană Mocra în familia ţăranilor români,
Lisaveta (n. Vizer) şi Mitrea Doga („eu cred că sunt
prin obârşie din Italia”), fiind primul copil. După
războiul civil din Transnistria, autorităţile proruse de
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la Tiraspol nu-i permit compozitorului să meargă la
mormântul părinţilor săi spre a depune o floare. Este
prea periculos, muzica sa poate învinge Armata a
XIV-a transnistreană. Îl doare că nu poate merge la
casa părintească. „Pentru mine, casa nu este o întruchipare fizică [...], ci acea acumulare sufletească,
acea lume care te înţelege şi pe care o înţelegi. Acel
mediu în care te simţi bine [...]. Dar este şi o altă
Casă – generică, ea ne este dată de Sus şi nu depinde de niciun fel de schimbări în viaţa noastră. Câinii, simţind că li se apropie sfârşitul, pleacă departe
– departe în pădure, ca să moară acolo. Aşa şi eu,
cândva, mă voi întoarce la baştină” (Eugen Doga,
În oglinda clipelor, ediţie îngrijită de Doina Uricariu
şi Iuliana Gorea Costin, Bucureşti, Edit. Cheiron,
2008, p. 26-27). Îl doare şi faptul că în Ţară, patriotismul şi înţelegerea realităţii basarabene nu este
întocmai înţeleasă. „Nu am încredere în oamenii
care sunt mari patrioţi la distanţă. Odată, fiind la
Bucureşti, am spus că e foarte uşor să fii român în
România. Să încerce să fie român
acolo, în Transnistria”.
În satul natal, a urmat
cursurile şcolii primare (19431951), apoi la Chişinău, Şcoala
de Muzică (1951-1955), Conservatorul de Stat, clasa de violoncel
(1955-1960) şi Institutul de Arte,
clasa compoziţie şi teoria muzicii,
urmând şi cursurile de dirijat simfonic (1960-1965). În timpul studiilor de la Conservator, este angajat violoncelist în Orchestra Radiodifuziunii din Chişinău (1957-1962), apoi profesor la
Şcoala Medie Specială de Muzică „Şt. Neaga”
(1963-1967), fiind şi redactor muzical la Editura
Cartea Moldovenească Chişinău. Între 1967-1971, a
coordonat viaţa muzicală din R.S.S. Moldovenească,
iar din 1971 este liber profesionist.
În 1962 se căsătoreşte cu Natalia Alexandrova din Moscova, o mare Doamnă, iubitoare de muzică şi oameni, are o fiică, Viorica, şi un nepot, Dominic-Dumitru. A activat la Moscova, unde are o locuinţă, dar la Chişinău are o casă splendidă, cu o grădină exotică, din care se urcă, pe o scară exterioară,
la camera sa de lucru. Casa sa este mereu primitoare,
transformându-se, nu o dată, în adevărate serate muzicale, de care am beneficiat şi eu.
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Moscova „mi-a deschis multe uşi, nu întotdeauna asigurându-mi urcuşul”. A compus muzica
pentru ceremonia de deschidere şi închidere a Olimpiadei de la Moscova (1980), dar în viziunea planetară el era un „sovietic”.
În timpul dezgheţului gorbaciovist, este deputat în
Congresul Deputaţilor Poporului din URSS (19871989; 1989-1991). Din CV alcătuit de Luminiţa
Dumbrăveanu, extragem câteva date. Este maestru
emerit în artă al RSSM (1974), laureat al Premiului
de Stat (1980, 1984), artist al poporului din RSSM
(1984), a primit Ordinul „Mecenatul secolului”
(2000), Ordinul „Petru I” (2006), Ordinul „Sf. Nicolai II” (2008), medaliile „Serviciului credincios”
(2008), „Victor Rozov”(2004),
„Lomonosov”
(2005), „D. Cantemir” (2007), Medalia Organizaţiei
Mondiale de Proprietate Intelectuală (2007); (Anul
acesta, medalia a primit-o Nicolae Botgros) etc.
A primit numeroase premii şi trofee la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian (pentru filmul Lăutarii, împreună cu
Emil Loteanu), în 1972 şi în 1976
pentru filmul Şatra, Grand Prix la
Festivalul Internaţional al Muzicii
de Film din Cehia (1991) etc.,
etc.
Este membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1991),
al Academiei Internaţionale de
Creaţie (Moscova, 1997), al Academiei de Ştiinţe şi Arte „Petru cel Mare” (St. Petersburg, 2006) etc.
Vom spicui date şi mărturii preţioase din cartea de convorbiri şi evocări, Meditaţii pe portativ, de
fapt carte-dialog între Victor Crăciun şi Eugen Doga, editată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni în 2007, cu prilejul aniversării
a 70 de ani de la naşterea compozitorului.
Şatra, filmul regizorului Emil Loteanu şi al
său, cu doi actori remarcabili: Svetlana Toma şi Grigore Grigoriu, a avut un succes binemeritat, Eugen
Doga „repunând în circulaţie capodopere ancestrale
(„Muzica ţigănească este cea care oferă substanţă
filmelor Lăutarii şi Şatra”). De altfel, el este, alături
de alt român, Vladimir Cozma, unul din marii compozitori de muzică din lume, compunând cântece şi
piese instrumentale pentru peste 200 de filme.
destineliterare@gmail.com
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Pentru Eminescu, Eugen Doga are un adevărat cult. Dacă în Ţară autorul „Luceafărului” este
considerat, de unii „intelectuali”, „cadavrul din debara”, „nul”, „idiotul (nu poetul) naţional”, pentru
Eugen Doga „Eminescu a răspândit lumina ca şi un
astru de pe cer”. A creat, pe libretul lui Emil Loteanu, baletul „Luceafărul”, începând cu 1973, „dar
când am ajuns la caracterizarea Luceafărului m-am
oprit. Pur şi simplu nu eram gata. Nu găsisem pentru el cuvinte muzicale. Pornisem cu îndrăzneală,
dar m-am văzut nevoit să mă opresc. Şi am mai lucrat încă 10 ani [...] O vreme m-am îmbolnăvit şi
stând în pat am meditat îndelung. Şi, pe neaşteptate,
foarte repede, într-un termen record – două luni şi
jumătate – am creat baletul Lucrarea acesta e scrisă cu sânge (sublinierea lui E. Doga) şi n-aş vrea să
schimb nimic în ea nici acum”. Baletul Eminescu a
avut un succes fantastic la Moscova, Sankt Petersburg, nu şi în România. „Am şi o chinuitoare amărăciune. Vreme de 25 de ani de când a fost compus
şi cunoscut, în România nu s-au găsit suflete de iubitori ai lui Eminescu, îndrăgostiţi de opera lui şi de
muzică, să aducă şi pe scenele noastre naţionale
această creaţie”.
A aşezat pe muzică poeziile eminesciene Deaş avea, Ochiul tău iubit, Dorinţa, Dintre sute de
catarge, O, rămâi (interpretate de celebra Maria
Bieşu) etc. Lucrează la opera Dialogurile dragostei.
M. Eminescu – Veronica Micle. Parte din ariile acestei opere le-am audiat chiar în casa chişinăueană a
compozitorului, cu prilejul Congresului Mondial al
Eminescologilor, interpretate de o tânără solistă din
Chişinău. Sunt magnifice. Regret enorm că n-am
fost la înălţimea pretenţiilor celebrului compozitor,
care, onorându-mă peste măsură, mi-a cerut să fac
libretul acestei opere, Eugen având cartea, Eminescu
– Veronica Micle. Corespondenţă, cu studiul meu,
Farmecul unui dialog epistolar, Craiova, Scrisul
Românesc, 1992).
Pentru orice creator, sensibilitatea împovărează şi nerecunoaşterea valorii de către semeni este
dureroasă. O spune cu amărăciune, dar cu dreptate,
însuşi compozitorul. „Mi-ai căzut sorţii să creez
într-un timp opac şi fără ecou. Sunt sigur că dacă
Şatra ar fi fost lansată în altă ţară şi în alt timp, ar fi
luat cu certitudine Oscarul. Şi poate nu că aş fi devenit bogat, însă cel puţin aş fi scăpat de grijile madestineliterare@gmail.com

teriale ce mă istovesc”.
În Ţara sa este prezent doar cu un singur
film: Maria, Mirabela din 1981, pe versurile lui Gr.
Vieru şi în regia lui I. Popescu-Gopo, film premiat
cu locul întâi la Festivalul de la Chicago. În casa lui
Victor Crăciun, s-a realizat colaborarea genială dintre Gr. Vieru şi Eugen Doga. „Era hazul de pe lume
să-i vezi pe cei doi, redevenind pentru un timp copii,
dar rămânând în acelaşi timp acei serioşi artişti
profesionişti, pe care îi ştim, căutând să facă o simbioză perfectă între vers şi muzică”, îşi aminteşte
acad. Victor Crăciun.
Performanţele artistice ale lui Eugen Doga
sunt prezente şi apreciate nu numai de specialişti
(Viorel Cosma, marele muzicolog, de pildă), dar şi
de marele public, dovadă sălile arhipline la concertele sale. Este coautor al unui manual de Teoria elementară a muzicii (1970, 1991), are peste 150 de
culegeri de cântece şi romanţe, culegeri de piese
instrumentale, muzică de film (peste 200), muzică
de teatru (peste 15 spectacole), creator de romanţe,
lieduri, valsuri, tangouri etc.
Ca o recunoaştere universală, valsul Dulcea
şi tandra mea fiară, din filmul O dramă la vânătoare, regizat de Emil Loteanu în 1978, a fost calificat
„valsul secolului” şi este inclus în fondul UNESCO
între capodoperele secolului XX. În spaţiul exsovietic, dar mai cu seamă în Basarabia, acest vals
este prezent la toate nunţile. Personal, am asistat, în
Parcul Clasicilor din Chişinău, la o nuntă, făcând
fotografii la busturile lui Eminescu şi Ştefan cel Mare şi Sfânt, având ca fundal muzical acest fabulos
vals.
„Clasic în viaţă, cetăţean al planetei” (Cristiana Crăciun), Eugen Doga este, alături de Grigore
Vieru, cu care are trainice afinităţi ( „Poezia lui este
cantabilă şi plină de esenţă, care pare simplă la
prima vedere, dar el vorbeşte de fapt despre valori
veşnice, cum este mama, cum sunt copiii – valori
sfinte”), o personalitate mondială de care toţi românii sunt/sau trebuie să se simtă mândri. Altfel, spus
de acad. Mihai Cimpoi: „Român transnistrean, Eugen Doga este prin vocaţie nativă şi har (or Dumnezeu n-a uitat să-l înzestreze cu mult har!) – al întregului spaţiu românesc, căci acordurile molcome
moldoveneşti se îmbină armonios, la el, cu undele
povestitoare de largă respiraţie epică a taragotului
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ardelenesc, cu fioriturile olteneşti, cu contra punctul
pitoresc bănăţean sau cântarea în draci teleormăneană.
Doga vine din adâncuri de arhetipalitate
românească, din timpurile aurorale daco-romane,
din colind, baladă, cântec de petrecere şi bocet, din
doină, adică din dor şi jale, cântate de ceteră, cimpoi, cobză, nai şi vioară, ca două dimensiuni
esenţiale ale fiinţei noastre.
Doga are, în străfundurile intime ale sufletului său, tremurul existenţial al vechimii şi străvechimii, în modernitatea liniştită şi fundamentală a
muzicii sale regăsim temeiurile folclorice care înnobilează orice creaţie cultă. Să ne aducem aminte de
recunoaşterea valorii lui Barbu Lăutaru din partea
lui Liszt.
Impresia de fond pe care o produce muzica lui Doga
e că adună timpurile şi spaţiile, că nu vrea să fie
nou fără a vrea să fie şi vechi”.

plecat pe tăcute, niciun post de televiziune n-a anunţat, ca
subtext măcar, această mare dispariţie. Pe ecrane, aflăm
fel de fel de date banale despre solişti mediocri, manelişti; chiar postul naţional de televiziune prezintă muzică
vulgară, chiar porno. Niciun cuvânt despre Viorel Cosma. Trist! În ce ţară trăim?!

P.S. 1. Ştiaţi că Eugen Doga nu este membru al Uniunii
Compozitorilor din România?
2. A plecat dintre noi, lăsându-ne văduviţi, marele
muzicolog Viorel Cosma (despre care noi am scris în
paginile acestei reviste). Avea venerabila vârstă de 94 de
ani, dar era, trupeşte ca un brad, iar mintea limpede ca un
izvor de munte. Numărul cărţilor scrise de el (peste 120)
depăşea cu mult numărul anilor săi. A scris sau a avut
emisiuni radiofonice despre toţi cei dispăruţi. Dar el a
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Ion OPRIȘOR
(ROMÂNIA)

Poeme

tu taci
prin ochiul orb pipăi aerul aşteptând
ca liniile din palmă să-mi prezică ceva
niciodată distanţa dintre linia vieţii şi a morţii
nu a fost mai aproape
simt o durere uşoară apropiindu-se de degetul mic
e mâna ta de departe
împletind nălucirea fiinţei cu liniştea diafană a cerului
pasărea albă
ca o stea căzută stins în braţele pământului
***
mai visez mâinile tale femeie
ca un foc uriaş încălzindu-mă
în noaptea de sânziene

mi-e frig
sunt rece ca o piele de şarpe
mi se usucă in palme şi ultimul strigăt
dintr-un capăt în altul al nopţii
aceleaşi goluri mărindu-se în urma mea
şi strig. strig
mâinile tale sunt aripi
***
Doamne, prin oraş străzile
joacă zaruri cu amintirile
iar vestea ultimului solstiţiu
întinde aripi celei mai frumoase singurătăţi
eu aştept la capătul mâinilor tale
o otravă mai tare decât viaţa

N.R. Ion Oprişor este pictor şi poet, membru USR, membru UAP, membru USEM - Moldova
Coordonator al cenaclului literar ANOTIMPURI - Lugoj.

Desen de Vasile Mic
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Ștefania OPROESCU
(ROMÂNIA)

Sâmbăta slăbănogului
Când s-a întors de pe o parte pe alta era încă
întuneric. De teamă să nu se trezească de-a binelea
închise repede ochii la loc şi trase o pernă peste urechea descoperită, de parcă pe acolo urmau să pătrundă tăriile trezirii. Respira greu, pe-o singură nară
şi aceea iritată de-o sâcâitoare şi prelungită alergie
care-i zdruncinau dimineţile cu salve de strănuturi.
De n-ar începe încă, aproape se ruga repetând, de nar începe încă. Vroia să se trezească din bucuriile
somnului şi să-şi bea cafeaua fierbinte şi aromată a
dimineţilor bune.
Somnul pâlpâia, gata să se stingă şi atunci i
s-a năzărit că jumătate de pat miroase a vanilie iar
cealaltă jumătate a boală. Brusc, retezată parcă dintro singură lovitură, senzaţia unei pierderi a căzut în
mijlocul respiraţiei, apoi s-a înălţat ca un jet fierbinte până la baierele gâtului, coborând şi urcând, fântâna arteziană, în ritmul pulsului.
Zgomotul puţin cântat al motorului unei
maşini de spălat răzbat prin pereţii din apartamentul
vecin. Scena asta de viaţă amplifică sensul pierderii
neconturate încă.
Bătrâna din apartamentul vecin locuieşte
singură. Ea se duce la piaţă, vine de la piaţă. Ea face
mâncare, zăngănind oale şi farfurii. Ea spală rufe.
Bună ziua, bună ziua. Atât. La ea nu vine nimeni. Ea
nu merge la nimeni. Pe viziunea asta mirosul de boală vine în refluxuri. Aşadar se întâmplă. Tiptil, pe
tăcute. Clipele sunt mai lungi şi pulsul mai rar. Nici
frica nu mai e fragedă ca altădată şi se întinde ca
aluatul dospit în care se scufundă trupul mai rece azi
decât ieri. Oboseala îl face greu, dar nu-i oboseala
dulce a rostului. E doar puţin împins de la spate.
Se întoarce din nou pe partea somnului, acolo unde miroase a vanilie. Un glob transparent se
deplasează haotic prin întinderea cunoaşterii sale şi
în el se aprind imagini când loveşte cuiele care-i
susţin refugiul.
Pe partea de vanilie globul dogoreşte până la
arsură doar la explozia artificiilor memoriei. Un crepuscul în munţi sub cer violet de octombrie, frunziş
de pădure spălat de ploi în linii drepte, urcau aşternuturi de frunze galbene strivite sub paşi, petunii în
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dimineţi de vară, lanuri de grâu cosit în nopţi fierbinţi, plânsul unui copil într-un tren de noapte, peste
geamul ca o oglindă de lună…
Şi este sâmbătă, atunci când se retează săptămâna la capăt pentru odihnă şi în fisura acestui
timp, într-o disperare a cumpănirii vede cruzimea
jumătăţilor încă agăţate una de alta într-o jalnică
încercare de a justifica aşteptarea. Trunchiul copacului căzut pe o parte încă pulsându-şi seva, de cealaltă
parte, încă, rădăcina. Şi nu frica era cea care prohodea această viziune ci inevitabila laşitate a acceptării.
Aşa trebuie să fi fost sâmbăta slăbănogului
legat de patul neputinţei. Vindecarea lui, doar o
amânare. Pentru că slăbănogul nu era nici orb, nici
lepros, nici olog. Doar slăbănog transformat prin
minune din cel purtat de alţii în purtătorul propriului pat.
„Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta”, ar
fi rostit mântuitorul, scurtându-i slăbănogului cumva
suferinţa căci acolo, acasă era mai aproape de capăt.
„Ia patul tău şi umblă”, aude Ioan spusa
Domnului, adică mergi şi îndură, nimeni nu trişează
în acest dat. Dar cele mai puţine şanse are slăbănogul. El nu are o boală anume, de care să fie iertat, el
este doar slăbănog.
În această sâmbătă clipele sunt mai lungi,
pulsul mai rar, ca o bătaie din frig. La uşa alinării,
vede armate întregi de slăbănogi mărşăluind încolonaţi prin dimineţi reci şi singuratice, după amiezi
prăfuite, încolonări ca-ntr-o hipnoză colectivă.
Zgomotele străzii sunt depărtate şi străine. Pe partea
de pat care miroase încă a vanilie, bâjbâie cu gândul
după înţelepciunea îndurării. Trupul se desprinde
molatic din drojdia fricii şi umblă.
Vecina, împuţinată de vârstă duce gunoiul apoi urcă
scara spre locuinţă, târându-şi paşii, sprijinindu-se
de balustradă, odihnindu-se la fiecare treaptă. În
apartamentul ei maşina de spălat continuă să spele.
Spală tot. Culori, mirosuri, pete, artificii. I se năzări
doar că slăbănogul bate la uşă şi că aşa începe acceptarea lui când jumătate de pat miroase a vanilie şi
cealaltă a boală.
destineliterare@gmail.com
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Dariusz PACAK
(POLONIA)

Lifetime achievement award

whether does exist more sublime award
than the image of light
splitting
the slavery of darkness?!

and the designation
with Lord's touch does not equal
to honor
beyond the mankind comprehension?

and if you adorn me still,
with a laurel of the spirited heart,
is it possible to expect more fervent
fulfillment?

they say that
I am Lazarus outside a monastery gates,
in the theatre,
on the stages of the world,
unwanted, thrown out
of the periphery of memory…

what insignias can
fill up the goblet of fame and glory
better than the breath
devoted like rosary beads- but who cares?

Vide!

24 May 2017, Vienna

destineliterare@gmail.com

143

Destine Literare

Ion PACHIA-TATOMIRESCU
(ROMÂNIA)

Proză în spiritul paradoxismului cu eroi „aproape-neobiblici“
Sporeşte cantitativ şi fericit-calitativ opera de
prozator semnată cu peniţă de aur de peren-inspiratalpinul (nu „vremelnic-soldat-şantieristul transfăgărăşanic“ de odinioară) Gheorghe Andrei Neagu
(«Arme şi lopeţi», 1993; «Tarantula», 1995; «Moartea şobolanului», 1996; «Purtătorul de cruce», 2009;
«Un securist de tranziţie», vol. I, „romandocument“, 2016; etc.), şi prin „macronuvela“ Tabăra damnaţilor (Focşani, Editura Atec [ISBN 978606-94076-7-7], 2016), rod al unui profund-rafinat
paradoxism bine temperat.
În arhitectura macronuvelei se remarcă întru
unitate acţională un „clasic-de-modern“ trinom
(format dintr-un deja-existent binom
mai de dinainte de intrarea – nu departe de Capitală – în penitenciarul
cu „sere ale re-educării prin prestarea
unor lucrări agricole cât de cât remunerate“, doi tineri de vârsta celor cu
Examen de Maturitate / Bacalaureat, „condamnaţi pentru un presupus
viol“, la care – imediat după „amnistie“, nu departe de porţile închisorii,
chiar din staţia de autobuz, unde
aşteptau cele mai multe „capete rase“, „chilugii“ sloboziţi, în majoritatea lor – li se alătură al treilea ins,
„damnatul pentru omor“, «un bărbat
între două vârste» – p. 15 sq. –, «unul
mai amărât» decât celalţi, „trinom“ constituindu-se
parcă sub „jurământul“ de a nu se mai „întoarce“ /
„reîntoarce“ în temniţă decât „după moarte“ – v. p.
18), ori, de se vrea, „triadă“ / „treime“, trei tineri,
„foşti tovarăşi de penitenciar“, din România socialistă, purtători de onomastică, într-adevăr, „neobiblicparadoxistă“
– Serafim (Hîncu / serafim, „înger de rang
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superior“), Lazăr (Bosoi / personaj al cărui prenume
trimite Distinsul Receptor la „Evangheliile“ relatând
„minunea“ făcută de Iisus Hristos cu „un mort de
trei zile“, Lazăr din Betania Ţării Sfinte, „reînviindu-l“) şi Petre (Stanciu / al cărui prenume de actant
pare a se lega de Petru, discipol / apostol al lui Iisus
Hristos, „Petru / Petre, cel încarcerat în Ierusalim
din ordinul regelui Aggripa“, „Petre cel eliberat din
lanţurile temniţei de un înger“ etc.) –,
trei „damnaţi“, având „tâmplele încă fierbinţi“
de pe foarte recea limită tragic-existenţială din închisoare, trei eroi re-educaţi „de comuniştii atei“,
prin muncă şi pentru „sacră muncă“ (nu numai în
„şcoala puşcăriei socialiste“, ci şi
un apreciabil număr de ani de „după
ieşirea din închisoare“, în „şcoala
lumii libere a şantierului“, graţie
grijii „tovarăşilor de muncă“, între
care se evidenţiază „funcţionara
transpirată“ şi cei de la Oficiul de
Plasare a Forţelor de Muncă, „delegatul Crihană“, apoi, cei pe şantierul de la „mina de cărbune“, îndeosebi, „energic-tânăra tovarăşă, buldozerista Petra),
dar şi o firească unitate de
timp,
anterioară
însângeratvalahului act istoric din (16 – 22
decembrie) 1989 („unitate de timp“
care se lăsă a fi dedusă din primele pagini ale „macronuvelei“ Tabăra damnaţilor, corespunzând segmentului temporal, mai mult ca sigur, dintre
ceauşist-amnistiatorul Decret nr. 11 / 26 ianuarie
1988 şi „ajunul“ Revoluţiei Valahe Anticomuniste
din Decembrie 1989, unitate temporală circumscriindu-şi „vremurile trenului de persoane 5002 din
Gara de Nord a Bucureştiului“ – v. p. 62 –, ori ale
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vestitului autoturism profund-autohton, Dacia-1300
– v. p. 104 –, sau ale „mărunt-profitabilului“ comerţ
ilicit practicat de frizeri, barmani, preoţi, garderobieri ş. a., prin coruperea „oamenilor legii“, mai ales, a
miliţienilor / poliţiştilor „epocii de aur“), ori o – „de
nelipsit“ şi „din ceas dedus“ – unitate de loc, Patria
„natală“, nu „adoptivă“ (mai întâi, cu un mai strălucit Bucureşti al verilor bărăgănite şi cu o tot atât
de luminos-prosperă „Cinema Patria“ – v. p. 74 –,
cu „ţigări Carpaţi“ – v. p. 22 –, un Bucureşti mai
„iubit“ al forţelor muncitoreşti „de plasat“, fără a fi
neglijat cumva Bucureştiul „devorator“, având
„Restaurantul Miniş“, „Drumul Taberei“, „Calea
Victoriei“ etc. – v. pp. 29 / 69 / 82 sq. / 129 / 131 –,
o Patrie în roiuri de şantiere, mine, fabrici / uzine,
combinate siderurgice, chimice etc., dar şi o Patrie
cu euro-asiatic-vestite cooperative agricole de producţie, între care şi C. A. P.-ul „din satul cu mulţi
nuci pentru restaurantele bucureştene, Bulboaca“ –
v. pp. 39 / 80 / 98 –, spre a nu mai aminti „urbea de
frunce“ – care secundează Capitala – „Timişoara
talciocului făcut pretutindeni“ – v. p. 91) etc.
În rezumat – privitor la unitatea acţională –,
trinomul „puşcăriaşilor amnistiaţi“, SerafimLazăr-Petre („triada“ / „treimea“), din panoul central al macronuvelei Tabăra damnaţilor, de Gheorghe Andrei Neagu, se îndreaptă cu promptitudine
către Oficiul Bucureştean de Plasare a Forţelor de
Muncă, unde se face repartizarea (prin „delegatul
Crihană“) şi, apoi, angajarea cu seriozitate în câmpul
muncii, pe „şantierul minei de suprafaţă dintr-un
orăşel de munte“; cei trei sunt ajutaţi să se integreze
colectivului muncitoresc, îndeosebi, de şeful Birourilor Administraţiei Miniere, tovarăşul Spirică, de
tovarăşa „ca o zeiţă“, Petra Gott, «excavatoristă şi
membră a biroului de partid» (p. 43) ş. a.; după o
vreme, „trinomul se voltaicizează alarmant“, datorită
„zeiţei excavatoriste“, Petra ce – „cu / fără tact comunist-partinic“ («îşi exersează convingerile politice
pe pielea mea; nu-i mai ajunge Serafim» [p. 53]) –
se vâră între Serafim şi Lazăr (de fapt, Lazăr «ba
chiuleşte, ba a intrat în nişte afaceri cu nişte sârbi,
dar eu cred că-s mai mult ţigani, decât sârbi; a fost
plecat cu marfă de la ei, la Bucureşti; s-a întors cu
buzunarele doldora» [p. 54]);
„detensionarea trinomului“ se face prin „plecadestineliterare@gmail.com

rea lui Lazăr“ de pe şantierul minier, în Bucureşti, la
„irezistibila-i Mariana“ (pentru care fusese condamnat; aceasta devenise între timp „coafeză de Capitală“); la îndemnul Marianei se angajează în postul
„vacant“ de frizer din satul Bulboaca, aflat „la o
aruncătură de băţ“ faţă de Bucureşti; în paralel cu
activitatea-i „acoperitoare“ de frizer, Lazăr desfăşoară o „prosperă“ bişniţă între Bucureşti şi Bulboaca,
ori Timişoara, circumstanţe în care cunoaşte bine
„fauna de profil / palier“, inclusiv, pe prelatul afacerist, Ghervase, pe a cărui fiică, focoasa studentă,
Angela / Angelica, vrea s-o cucerească (evident,
după răcirea relaţiei dintre el şi „trădătoarea-i“ Mariana), oferindu-i „mese strălucitoare“ la Athénée
Palace, bijuterii, blănuri etc.;
„constatând indiferenţa insuportabilă a Angel(ic)ăi“, „meşteşugarul“ Lazăr ia hotărârea de a-şi
recupera o parte „din daruri“: se duce la vilaGhervase, taie cu diamantul geamul mare al ferestrei
de la camera Angelicăi («ce nu era acasă»), „desface
foraibărul fără greutate“ şi intră, «goli şifonierul de
blănuri, scoase bijuteriile şi tot ce i se păru de valoare, le îndesă în sacul uriaş cu care venise» (p.134),
ducând apoi „toată încărcătura“ acasă, la Mariana;
Mariana sună la Miliţia de Sector, organele ordinii
publice îşi fac datoria prompt, „făptaşul este reţinut“
la sediu până când Angel(ic)a «recunoscu la interogatoriu că [obiectele din sac] erau dăruite de el, că se
certaseră şi le luase înapoi» (p. 135), lui Lazăr dându-i-se drumul apoi;
cum «o nouă condamnare n-ar mai fi putut suporta», «şantierul era singurul loc de refugiu la care
se putea gândi» (ibid.);
Lazăr se reîntoarce pe şantierul minier din
orăşelul de munte, trinomul / treimea se reface;
după o vreme de „reintegrare în colectivul
muncitoresc al minei“, Lazăr îşi aminteşte că promisese cuiva «că-i face rost de dinamită pentru peşte»
(p. 143);
şi într-o noapte, pătrunde în depozitul de muniţie al minei, cu gândul de a fura „necesarele“ calupuri de trotil, dar nu reuşeşte, căci paznicul, vigilent,
îi luase urma la lumina lanternei, dând şi alarma din
ţignal;
Lazăr fuge de la locul faptei, „acoperit de întuneric“, paznicul zărindu-i, totuşi, silueta, dar neîncumetându-se a-l urmări; miliţianul soseşte „la faţa
145

Destine Literare
locului“ şi încep anchetele;
de teama unei noi condamnări / încarcerări,
Lazăr recurge la sinucidere:
«Spre dimineaţă se ridică în capul oaselor. Ceiilalţi erau plecaţi în şantier. Dormitorul părea lugubru, sub ploaia torenţială ce izbucnise [...]. Luă un
cablu de alimentare de la o triplă şi-l atârnă de cârligul gros al lustrei din tavanul betonat. Se urcă pe un
scaun [...]. La celălalt [capăt] făcu un laţ [...]. Capul
îi rămase [...] în laţul care s-a strâns brusc [...]. Trupul îi fu cuprins de câteva spasme, apoi se linişti
complet. Sfârşise.» (p. 153 sq.).
Interesantă este în această macronuvelă „construcţia“ modernă a unui personaj – nu neapărat „colectiv“, ci, mai exact, personaj „triontic“, un „trinom-personaj“ pentru rolul de „protagonist“, aşadar,
ca pentru „panoul acţional-central“, permanent apelându-se la o clasică tuşă
(cu „portretistică“ dezvoltată prin antiteza dintre un prim-ens şi secundul ins ca „binom paradoxizat“ – Serafim şi Lazăr, ambii «acuzaţi de viol»
[p. 7], „binom damnat“ pentru „atentat la sacralitatea-inseminării-femeii-de-către-bărbat“, „violare a
firescului divinei naşteri“, „binom-catod“ voltaicizându-se / individualizându-se mereu printr-un „terţens-anod“, ca personaj-oglindă –, evident, în raportare permanentă la un terţ-ens, cel „condamnat“ pentru atentat la „sacrul punct-terminus al fiinţării“, la
„firescul morţii“, Petre, „întemniţatul pentru omor
cu premeditare, căci, părăsit de iubita-i soţie, îi ucide
ibovnicul cu care a plecat din casă“, i-l trimite brusc
«în loc cu verdeaţă» [p. 16]):
Serafim
(Hîncu: «numai Serafim avea calificare; fusese tractorist» [p. 46], dar se angajează pe şantierul
„minei de suprafaţă“ de lângă orăşelul de munte, «la
sectorul mecanic», desigur, ca «buldozerist» [p. 17],
având „şcoala făcută“ «în armată, [pe când] aveau
nevoie să construiască strategice drumuri cerute de
ruşi; ei erau stăpânii României după ’44 şi le trebuiau drumuri ca să care despăgubirile de război;
nu le ajungeau numai căile ferate» [p. 21 / s. n.], «fel
deschis de a fi [...] cu albeaţa pistruiată a feţei [...],
mişcarea agilă» [p.10]; «firea lui veselă, optimistă»
[p. 14]; «pe cât era de veselă, tot pe atât era de miloasă» [p. 16]; pare a fi „cu grija păstrării perene a
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unităţii triadei / treimii damnate: «Serafim privi cu
tristeţe. „O să ne despărţim cam repede. Mi-e destul
să-l încurajez pe unul, că doi o iau razna“, gândi el
cu durere.» [p. 31]; etc.),
Lazăr
(Bosoi: «absolvent al liceului de chimie» [p.
125] fiind, solicită – pe şantierul minei de suprafaţă
de lângă orăşelul de munte – să fie angajat tot «la
sectorul mecanic», dar «la artificieri», ca «să lucreze
cu explozibili», deoarece «îi plăcuseră exploziile de
mic; îşi amintea cu plăcere de zilele ploioase, când,
în băltoacele drumului punea grăunţe de carbid, acoperite cu o cutie goală de conservă; când le dădea
foc, se aprindeau, însoţite de o bufnitură straşnică»
[p. 46]; e «înalt, bine făcut [...]; statura lui impunea
[...]: frunte înaltă, sprâncene stufoase, tenul măsliniu
[...], gesturi domoale, aşezate» [p. 9 sq.]; pe peronul
Gării de Nord din Bucureşti, «din noianul de călători
grăbiţi, se desluşeşte silueta unui tânăr înalt, cu ten
măsliniu şi ochi albaştri, al cărui mers trădează omul
crescut la ţară, în mijlocul naturii» [p. 62]; «împietrit
[...], îi stânjenea pe ceilalţi, le stătea în cale [...], impusese o teamă paralizantă» [p. 13]; «cu încăpăţânarea lui [...], înalt şi spătos, încremenit în şirul
deţinuţilor» [p. 14]; etc.)
şi Petre
(Stanciu: «necalificat» [p. 30], «un bărbat între două vârste» [p. 15], „bun să dea «la lopată» [p.
17], este angajat pe şantierul minei de suprafaţă de
lângă orăşelul de munte «la descărcări» [p. 45]; e
«unul mai amărât decât noi» [p. 16] – după „constatarea lui Serafim“; e «fiu de ţăran», «flămând şi însetat [...], strângea cu grijă firimiturile de pâine în
podul palmei, aşezându-le cu fereală în farfuria cu
mâncarea aburindă» [p. 34 sq.] – după cum „remarcă
Lazăr“, căci „oficiază cu grijă ritualul mesei“; „îşi
arată temerea de oraş“ [v. p. 20], dar şi de galeria
minei: «crescut pe ogorul C. A. P.-ului, sub cerul
liber, Petre s-ar fi simţit sugrumat într-o galerie;
tăcuse pentru că n-avea altă soluţie; în sat nu mai
avea a se întoarce; cum l-ar mai fi primit după numeroasele condamnări mai lungi sau mai scurte, în
funcţie de faptele comise; în cea mai mare parte,
furturi din locuinţe, din magazine, din buzunare,
pentru care se simţea chiar vinovat; lumea se temea
de el şi nimeni nu era dornic să-i dea ceva de lucru;
mai ales după ultima grozăvie pe care a comis-o; dar
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şi lui îi era foame, şi el trebuia să se îmbrace.» [p.
39]; etc.).
În „economia epică“ a macronuvelei, deosebită este şi seria „eclat-personajelor“: Angelica
(fiica preotului Ghervase, o frumoasă studentă
la o facultate bucureşteană, că „şi banii lui Ghervase
merg“, o mândră studentă «ca o zână», caracterizată
„biblic-superlativ“ de preot, descriindu-i-o lui Lazăr
drept „leit-poleită tată-său“: «seamănă mie, ce mai la
deal la vale !», făcută «gândind la Sfânta Scriptură»
[p. 127], «blondă, cu părul scurt şi trupul strâns în
blue-jeans, exuberantă» [p. 128]),
ori Crihană
(„triada / treimea damnaţilor“ e luată în primire – la Forţele de Muncă – de „nea Crihană“, un «delegat roşcovan, bine hrănit» [p. 29], de vreme ce îşi
dă întâlnire la restaurantul Ciocârlia – „unde ia masa
de obicei“ – cu viitorii angajaţi pe şantierul „minei
de suprafaţă“ spre a le înmâna „tovărăşeşte“ toate
„foile de drum“ şi spre „a discuta“ «ce e de discutat
şi gata!» [p. 31]),
Ghervase
(preot bişniţar, «mare pescar» [p. 128] şi cartofor de Bucureşti, cu o parohie «plină de enoriaşi
evlavioşi, prosperă», asigurăndu-i «prelatului toate
cele trebuincioase, fără nicio trudă deosebită»; «nuşi lăsase barbă din motive erotice; nu-i plăcea să i se
caute buzele printre ghemotoace de păr; barbişonul,
de fapt o bărbiţă ţepoasă, dimpotrivă, stârnea extazul, părintele culegând fructele păcatului, când dădeau în pârg şi se ofereau de bunăvoie la sfinţire»[p.
123 sq.]; «evantaiul cărţilor răsfirate între degetele
durdulii îl mulţumeau suficient ca să glumească, în
loc să urmărească atent gesturile celorlalţi jucători»
[p. 117]),
sau „imprevizibila“ Mariana
(«femeie tânără, bine făcută» [p. 62], cu «ochii
viu-rimelaţi, cu pleoapele albăstrite de fardul aşezat
în cantităţi impresionante, [care] se închiseră visători» [p. 64 sq.]; «pulpele Marianei, bronzate puternic [...], se dezgoleau mult deasupra genunchiului, la
fiecare treaptă» [p. 66]; Lazăr: «Bă, eu mă duc la
Bucureşti ! zise Lazăr. [...] Fata aia pe care chipurile
am violat-o, mi-a tot scris, cică s-o iert, că îi pare
rău, că n-a avut ce face, că a luat-o gura pe dinainte.» [p. 26]),
cum, de altfel, şi Petra
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(«Sunt Petra Gott, excavatoristă şi membră a
biroului de partid; am sarcina să primesc pe cei nouveniţi» [p. 43]; „tovarăşa Petra“ de la şantierul minei
dintre orăşel şi poalele muntelui“[v. p. 34]; «o femeie micuţă, tânără, cu un inel de chei strălucitoare în
mâna stângă», cu chip «cuprins de un zâmbet radiind numai de bunătate [...], cu obrajii-n flăcări» [p.
41];),
dar şi Spirică
(„şef de birou-de-personal“ în administraţia
şantierului de la «mina de suprafaţă» [p. 39], «un
funcţionar bondoc, năduşit şi roşcovan, [ce] îşi acoperie calviţia cu o batistă înnodată în colţuri; praful
de cărbune, praful din incinta unităţii, praful din
birou şi de pe birou se depusese sporadic, după forma degetelor cu care-şi pipăise ţeasta, peste batista
colorată; o scrumieră plină şi ţigara fumegând din
colţul gurii dovedeau un fumător înrăit» [p. 35 sq.];
„îi măsoară“ «din creştet până-n tălpi, cu ochi bulbucaţi» [p. 36]; «avea mai bine de doi ani de când
fusese mutat din activul judeţenei, ca şef de birou
personal; îi cunoştea pe muncitori încă de pe vremea
când organizase acţiuni cu factorii de răspundere din
mină» [p. 37]).
Macronuvela Tabăra damnaţilor, de Gheorghe Andrei Neagu, concepută în două planuri naratologic-paralele (al penitenciarului de la periferia Capitalei de câmpie cu sere ale educării prin
lucrări agricole şi al şantierului „minei de suprafaţă“ din orăşelul de munte) şi un plan secant, al
acţiunilor bucureşteano-bulboceano-timişorene ale
lui Lazăr, în afara trinomului de „panou central“,
are o măiastră scriere alertă, ca de pârâu de munte,
evident, în cogaionică fluidizare, ori în foarte exactă
ştiinţă ordonator-născătoare şi de absolut-necesare
cristal-jaloane în croiul de linii de forţă ale „epicomagneticului câmp“ întru acea unitate acţionalautentică, „Triada / Treimea Damnaţilor“ – Serafim, Lazăr, Petre –, care se constelează „profundparadoxist“, valorificând „pe deplin-premeditat“
sacrul prin profanul „limitei tragic-existenţiale“,
încât Distinsul Receptor să-şi păstreze indubitabil
vectorii întru catharsis şi cu bucuria de a întâlni chiar „desluşirea auctorială“ din ultimele rânduri ale
acestui op:
«Auzi,mă, Petre, cine oare i-o fi pus numele
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ăsta lui Lazăr? întrebă Serafim. Ştii că pe la biserică
se spune de unul Lazăr ce a fost înviat de Iisus după
moarte. Nu cred că pe al nostru îl mai învie cineva.
Cred că nici la învierea morţilor nu va avea rând,

dacă s-a sinucis. [...] Cum naiba ne-am adunat noi,
un Lazăr, un Petre şi un Serafim? Parcă nu-i lucru
curat aici. Unui s-a dus...» (p. 165).

Desen de Vasile Mic
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Marian PĂTRAȘCU
(ROMÂNIA)

Laptele şi Securitatea
Era prin 1986, spre toamnă… Tocmai mă pregăteam să cer prin telefon de la secţia „PVC II” rezultatele pentru cele două şarje industriale experimentale cu un nou agent de suspensie pe care le încărcasem în ziua precedentă, când, deodată, sună
acelaşi telefon:
– Bună dimineaţa! Maiorul Popescu la telefon!
– Vă salut!
– Domnule inginer, azi vă rog să plecaţi puţin
mai devreme şi să treceţi pe la mine pe la birou,
vreau să stăm puţin de vorbă.
– Am înţeles, să trăiţi!
Am trântit receptorul în furcă scăpând o înjurătură printre dinţi:
– Naşterea şi parastasul…
– Ce e şefu’, ce s-a întâmplat, au ieşit cumva
granulate?, m-a întrebat îngrijorată doamna Ichim,
colega mea de birou, responsabilă cu experimentările de laborator.
– Nu, m-a convocat la vorbitor maiorul Popescu, cine ştie cine dracu’ m-o mai fi turnat iarăşi…
Colega mea nu a mai spus nimic, s-a uitat doar
lung la mine, mirându-se parcă de faptul că eu nu
realizasem de ce fusesem convocat la Securitate. Da,
şi până atunci mai fusesem, dar ceva din vocea securistului îmi spunea că acum era ceva mai deosebit…
Mi-am pus coatele pe birou şi, aşa, cu capul în palme, preţ de câteva minute am rememorat prima dintre multele întâlniri pe care urma să le am cu maiorul
Victor Popescu de la Securitate; s-a întâmplat prin
1980, din 1977 eram angajat la Centrul de Cercetări.
Atunci, n-am avut de lucru şi am trimis o scrisoare
în Olanda, unui fost student la geografie, a cărui
adresă o aveam mai demult. Cum îl cunoscusem pe
acel olandez?
În prima vacanţă de vară din studenţie, era în
1973, tatăl meu s-a-ntors acasă din Dealul Sasului,
de la coasă, cu doi băieţi şi două fete, care vobeau o
destineliterare@gmail.com

limbă ciudată, coborau pe Boia în jos şi au intrat –
vorba vine – în… vorbă cu el .
– Ia vez’ bă, ce vor ăştia, eu nu m-am înţăles
cu ei, da’ crez că sunt leşânaţ’ de foame, din câte-am
priceput ieu umblă să cumpere de mâncare, mi-a zis
taică-meu convins că mă puteam înţelege cu ei.
Tinerii aceia bălai erau olandezi, studenţi la
geografie, cutreireaseră munţii şi, într-adevăr, erau
morţi de foame. M-am înţeles cu ei în limba engleză.
I-am poftit în „hodaie” – camera „a bună” cum ar
veni –, maică-mea le-a dat să mănânce şi să bea, am
stat mult de vorbă, inevitabil şi despre politică şi
Ceauşescu, sâcâiţi fiind într-una de-ai mei:
– Ce zâce, ce zâce?”…
Am făcut poze, le-am dat adresa noastră, n-au
vrut să rămână peste noapte, trebuiau să ajungă la
Sibiu unde aveau cazarea rezervată la „Împăratul
romanilor”. Nu credeam să mai aud de ei vreodată.
Înainte de Crăciun însă, am primit de la unul dintre
ei o felicitare şi pozele făcute atunci când i-am omenit. Câţiva ani la rând, de Crăciun, primeam de la
Vincent Van Buuren câte o felicitare. Apoi, legătura
s-a întrerupt, niciodată nu m-am gândit să-i răspund,
în anul I de facultate avusesem deja de-a face cu
Securitatea, asta-mi mai lipsea – să fiu din nou luat
la ochi!
După angajare, când devenisem mare amator
de muzică bună, am dat întâmplător peste adresa
acelui Vincent Van Buuren şi, atunci, în 1980, i-am
scris, rugându-l să-mi trimită discuri de pick-up originale, cu o serie de formaţii şi solişti. După mult
timp, şi uitasem de acea scrisoare, am primit un pachet cu cinci discuri, erau: Richard Claydermann,
Beatles, Elvis Presley, Pink Floyd, din ultimii – câte
două, diferite. În pachetul desfăcut am găsit şi o
scrisoare în care Vincent îşi cerea scuze pentru întârziere. Cei patru studenţi deveniseră între timp
două familii şi plecaseră în Africa de Sud, cu treburi.
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Din Olanda, scrisoarea mea fusese retrimisă de către
părinţii lui în Africa de Sud, de unde primisem pachetul acela.
În acea scrisoare, Vincent îmi mai spunea că
peste două luni vor reveni în Olanda şi că dacă vreau
mai multă muzică, i-ar fi mai uşor să-mi trimită casete. Pe atunci, însă, nu aveam castofon, ci un pickup „Akord” şi un magnetofon „Majak”, fireşte, sovietice. Ca să mă revanşez, i-am făcut şi eu un pachet
cu discuri de pick-up, cu muzică populară românească: Maria Lătăreţu, Maria Tănase, Dumitru Fărcaşu şi câteva antologii. În pachet, i-am pus şi o scrisoare. Am avut mari probleme până am expediat
coletul acela în Olanda. În primul rând, cei de la
Poşta Externă mi-au desfăcut pachetul aşa, cu
duşmănie, chiar în faţa mea, amintindu-mi de maicămea care îmi rupea cărţile care nu erau „de şcoală”.
Apoi, când securiştii aceia au dat peste scrisoare, miau făcut un scandal monstru. Mi-au spus să vin peste
câteva zile, trebuiau să dea scrisoarea la tradus şi s-o
studieze – ei erau bătuţi în cap, habar n-aveau de
limba engleză. Când am revenit, mi-au spus că scrisoarea e prea lungă; o jumătate de pagină, cinci rânduri şi trei fraze - atât aveam voie, nimic mai mult!
A, şi înainte de asta a trebuit să dau explicaţii în
scris, ce şi cum era cu olandezii aceia. Ei bine, după
puţin timp, maiorul Popescu mi-a cerut, pe un ton
foarte politicos, „felicitările de la olandezii aceia” şi
am dat iarăşi cu subsemnatul. La sfârşitul declaraţiei
date în faţa securistului, acesta mi-a cerut, spre binele meu, cum precizase, să adaug următoarea frază:
„Prezenta declaraţie am dat-o din proprie iniţiativă,
deoarece propunerea străinilor de a-mi trimite casete
înregistrate mi s-a părut suspectă şi, ca urmare, mă
angajez să întrerup orice legătură cu ei”. Aşa l-am
cunoscut pe maiorul de Securitate Victor Popescu…
Ei, dar acesta a fost doar începutul… Periodic,
maiorul Victor Popescu mă convoca „să stăm de
vorbă”, întotdeauna după program, mă aducea el
acasă cu maşina personală. Era extrem de politicos
şi amabil, întotdeauna mă servea cu câte un whiskey
şi un „Kent”; şi, de fiecare dată convocarea avea loc
în urma câte unei turnătorii ordinare, abia după 1989
am aflat cine mă turna, un operator din colectivul pe
care îl conduceam, tot Popescu îl chema. Odată, mi
s-au defectat concomitent două utilaje cheie pentru
analize speciale ale PVC-suspensie, indispensabile
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pentru export – valţul pentru determinarea conţinutului de „ochi de peşte” al PVC (defecte morfologice
vizibile ca nişte… ochi de peşte pe o folie vălţuită cu
negru de fum şi plastifiant) şi plastograful Brabender
pentru determinarea stabilităţii termice şi a prelucrabilităţii PVC. Exasperat, mi-am ieşit atunci din fire
şi am început să înjur cu obidă pe cei din conducerea
„de partid şi de stat” care nu-mi aprobau importul
unor astfel de utilaje noi din R. F. G. şi eram nevoit
tot timpul să le „cârpesc” pe cele existente, care demult trebuiau casate. A doua zi, maiorul Popescu ma şi pus să-i „povestesc” cum e cu utilajele acelea
care mi se tot defectau…
…Toată ziua am stat ca pe ghimpi aşteptând
întâlnirea cu securistul-şef pe combinat. Abia când
să plec mi-am dat seama de motivul convocării, ceea
ce m-a îngrijorat şi mai tare…
De data aceasta, maiorul Popescu, nu m-a mai
invitat să iau loc în fotoliul din piele neagră, adânc şi
comod, şi nici nu mi-a mai oferit whiskey și Kent.
De asemenea, nu m-a mai luat pe ocolite, ca de fiecare dată când, după câte-o „boacănă” verbală, mă
convoca în biroul său de la ultimul etaj al pavilionului central al marelui Combinat Chimic pentru a mă
„sfătui de bine”. Era un tip bine făcut, puţin mai
mare decât mine, inginer electrotehnic „la bază”,
inteligent, cultivat, apreciat pictor, fusese chiar şi pe
la mine pe acasă după ce-i spusesem că am trei tablouri de Sever Burada luate pe-o nimica toată de la
o fiică de-a lui, ajunsă la strâmtoare, între altele, şi
din cauza „originii nesănătoase”. Nu mică mi-a fost
mirarea când am constatat că maiorul Popescu ştia
că fratele lui Theodor Burada fusese legionar şi că
murise la Canal. Desigur, vizita îmi fusese făcută şi
în scopuri „profesionale”…
Dialogul între mine şi maior, a fost scurt, oficial:
– Domnule inginer, (da, aşa mi se adresa de fiecare dată!), vă sfătuiesc să vă mai ţineţi gura și, mai
ales, să nu faceți greșeala de a demisiona din calitatea de membru de partid, așa cum ați strigat pe toate
drumurile că o să faceți, ar fi păcat s-o păţiţi, aveţi
doi copii.
– Este o ameninţare?, l-am întrebat eu privindu-l drept în ochi.
– Nu, domnule inginer, este un sfat! Unul prietenesc.
destineliterare@gmail.com
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A doua zi, la ora cinci dimineaţa m-am aşezat
la coadă la lapte, ca de obicei, aveam doi copii –
Sebastian, de patru ani, azi inginer informatician în
Bucureşti, şi Alexandra, de doar un an, azi medic
stagiar în Cluj şi care, de Boboteaza 2012, m-a făcut
bunic! Micul magazin de cartier, pe a cărui firmă
scria „Pâine” (ei, da, laptele se vindea atunci la...
„Pâine”!), se deschidea la ora şase, iar la şapte şi
zece trebuia să fiu în cursa rapidă care mă ducea la
combinat, aveam program de la şapte şi jumătate, cu
sâmbăta scurtă. Nevastă-mea trebuia să ducă copiii
la creşă (şi, evident, să prindă şi ea „rapida”, lucram
amândoi la Centrul de Cercetări), eu aveam sarcina
de a-i aduce acasă când veneam de la serviciu.
Nu mică mi-a fost mirarea când, după deschidere, una dintre vânzătoare vine direct la mine şi-mi
şopteşte discret s-o urmez în depozit unde-mi spune:
– Domn’ inginer, începând de mâine, după ce
veniţi de la serviciu, treceţi în fiecare zi pe aici cu
două sticle goale. Am primit ordin „de sus” să vă
oprim zilnic doi litri de lapte, vi-l punem la frigider,
nu mai spuneţi la nimeni, da?
– Mi-l daţi şi fără bani?, am glumit eu, surprins
de pleaşca ce-mi căzuse pe cap.
– Glumiţi? Cum să vi-l dau fără bani? Nu e
de-ajuns că nu vă mai așezaţi la coadă
din viul nopţii ca să-l luaţi? Domn’ inginer, asta e
treabă serioasă, cu partidu’ nu e de glumit. Or fi aflat
şi ei că prea comentaţi de fiecare dată la coadă, eu
zic să aveţi grijă, mai ţineţi-vă şi dumneavoastră
gura, c-o s-o păţiţi odată şi-odată!
Ce se mai întâmplase de data asta? Cu câteva
zile înainte, deşi în faţa mea nu era aşa multă lume,
nu am mai apucat lapte, venise mult prea puţin. Am
plecat de la coadă furios, înjurând în gura mare, iar
la serviciu am anunţat cu surle şi trâmbiţe că la următoarea şedinţă de partid eu îmi voi da demisia din
calitatea de membru. De ce? Pentru că nu mai puteam fi membru al unui partid care-mi înfometa copiii, simţeam că sunt părtaş la uciderea lentă a propriilor copii, ceea ce nu puteam accepta! Zarvă mare, am fost convocat de secretarul de partid pe combinat, anunţat rapid de secretara de partid a organizaţiei de la Centrul de Cercetări, eu – nu şi nu, am
ţinut-o una şi bună – dacă nu voi avea doi litri de
lapte pe zi pentru copii, demisionez din partid! Şi
aşa am început eu să cumpăr… lapte scuristic. Încedestineliterare@gmail.com

puse marea criză comunistă, deja apăruseră cartelele
la alimentele de bază – pâine, ulei, zahăr, făină, ouă,
unt...
Ca orice securist care se respectă, maiorul Popescu a devenit, după 1989, „întreprinzător particular”: făcea, în subsolul unei hale transformate în
depozit de mărfuri „en gros”, într-o prăfărie de nedescris, un detergent ieftin, exploatându-l pe un fost
coleg de cercetare mai în vârstă, absolvent de chimie tot la Iaşi, ca şi mine – era domnul Emil Anton
–, cu care devenisem prieten; pe lângă cercetare, ne
apropia şi pasiunea comună pentru lectură. Culmea
este că în primii ani după 1989, detergentul fostului
securist – care devenise peste noapte capitalist (evident, securistul, nu detergentul!) – a avut un succes
fulminant. Din păcate, după câţiva ani, Victor Popescu a trecut subit în lumea celor drepţi – făcuse o
leucemie galopantă, iar de afacerea sa cu detergentul, s-a ales repede... praful. mi-a părut sincer rău de
acel securist, era destul de tânăr, nu împlinise încă
cincizeci de ani. Pe lângă faptul că putea să mă înfunde de atâtea ori, dar n-a făcut-o, iar eu mă
simţeam dator oarecum faţă de el, îl apreciam pe
Victor Popescu şi ca pictor, fiindcă expunea destul
de des, iar critica îi era favorabilă de fiecare dată.
Într-o zi, i-am spus că am şi eu câteva tablouri de
oarecare valoare. Securistul şi-a exprimat dorinţa de
a le vedea, iar eu l-am invitat să-mi facă o vizită
acasă. De cum a intrat în sufragerie, Victor Popescu
a şi remarcat tablourile acelea printre altele care, senţelege, erau nişte kitsch-uri. Faptul acesta m-a convins și pe mine că eram în posesia unor tablouri cu
adevărat valoroase şi m-a făcut să renunţ de atunci
încolo la sintagma „de oarecare valoare”. Acestea
erau trei tablouri de Sever Burada, fratele lui Theodor Burada, absolvent de Belle-Arte la Paris, fost
legionar, omorât de comunişti la Canal. Cum am
făcut rost de acele tablouri?
În primii ani de după teminarea facultăţii, la
cel mult două luni, mergeam la Bucureşti în delegaţie de câte o săptămână, pentru documentare. Făceam rost cu mare greutate de cazare la hotel, dar
până la urmă, mi-am făcut nişte relaţii la „Astoria” şi
„Continental”, mituind rcepţionerii cu… piure de
castane – aceeaşi mită cu care reuşeam să xerocopiez sute de pagini cu lucrări despre PVC, din reviste
străine, la Oficiul de Informare Documentară pentru
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Industria Chimică (aici, mai aveau trecere pungile şi
sacii din polietilenă!), oficiu care în ultimii ani de
dinaintea revoluţiei din decembrie 1989, avea să se
cheme Centrul de Cercetări pentru Standarde, Analize Economice şi Marketing (CCSAEM). De obicei,
după-amiezile şi serile când eram în București mi le
petreceam în compania bunei mele colege de facultate Anca Bordea, cadru didactic la Facultatea de
Chimie de la Universiate: mergeam la teatru (ehei,
ce bătălie era pe bilete, în special la Teatrul Mic, le
cumpăram cu cel puţin o lună de zile înainte!) şi la
concerte, vizitam expoziţii şi chiar atelierele de pictură ale unor artişti cunoscuţi, prieteni de-ai Ancăi.
Prin 1981, toamna, ne aflam în atelierul pictorului
Eugen Gâscă – avea locuinţa şi atelierul într-o vilă
superbă din apropierea sediului Televiziunii Române. Acesta era un nume cunoscut în arta plastică a
timpului şi se făcuse remarcat în primul rând prin
acuarelele sale elegante şi diafane – peisaje, în special. Nu ne permiteam să cumpărăm ceva, fiindcă
Eugen Gâscă vindea o acuarelă cât o palmă de om,
cu cel puţin 5000 de lei! Eram însă mulţumiţi că
puteam să le admirăm şi chiar să le atingem; şi apoi,
mai era şi plăcerea conversaţiei… La un moment
dat, Anca şi maestrul au început să discute despre o
cunoştinţă comună, eu nu m-am amestecat în discuţie, n-aveam habar de persoana respectivă, dar
înţelesesem că o ducea foarte greu, fusese dată afară
din învăţământ şi acum trăia din vânzarea unor tablouri – de fapt, pânze şi cartoane pictate şi neînrămate – ale tatălui ei. La întoarcere, în autobuzul 76,
am întrebat-o pe Anca despre cine discutau şi, astfel,
am aflat că era vorba despre fiica lui Sever Burada.
Anca mi-a mai spus că avea acasă nişte pânze cumpărate foarte avantajos de la acea doamnă şi m-a
invitat la ea să le văd. Mi-au plăcut, dar mai mult
mi-a plăcut preţul, comparativ cu cel al creaţiilor lui
Eugen Gâscă. Atunci, Anca mi-a spus că pot să
cumpăr şi eu tot aşa de avantajos, doamna era tare
strâmtorată și mai avea încă multe picturi de-ale
tatălui ei dispusă să le vândă. Întâmplător, luasem la
mine 1500 de lei – voiam să-mi cumpăr o scurtă de
fâș şi o pereche de cizme, dar n-o făcusem încă. Din
cei 1300 de lei pe care-i mai aveam atunci, trebuia
să achit hotelul, să mănânc încă două zile şi să-mi
cumpăr bilet de tren pentru întors; pentru a cumpăra
tablouri, puteam dispune de cel mult 1000 de lei. A
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urmat apoi un telefon şi în seara următoare, m-am
întâlnit cu fiica lui Sever Burada la Anca unde mi-au
fost prezentate mai multe picturi. Dintre toate am
ales trei – două erau flori, liliac și maci, iar ultima
era o natură moartă, care ulterior am aflat că este cea
mai valoroasă –, pentru care am plătit 1500 de lei,
cu 500 de lei împrumutați de la Anca. Când le-a
văzut, Victor Popescu a vrut să-mi cumpere acele
tablouri pe loc, oferindu-mi o sumă colosală: 10 000
de lei. Am refuzat însă, și nu pentru că nu m-ar fi
tentat oferta lui, dar mi-am spus că nu ar fi moral din
partea mea să fac așa ceva cu cineva care mă salvase
de atâtea ori, dacă era altul în locul lui poate le-aș fi
vândut. Acesta a fost maiorul de Securitate și pictorul Victor Popescu, devenit colonel la puțin timp
după cele relatate aici, iar după 1989 – întreprinzător
capitalist; Dumnezeu să-l ierte, fiindcă dacă în locul
lui ar fi fost un politruc incult, de genul lui Gheorghe Dinu – ,,tovarășul ministru”, mai mult ca sigur
aș fi pățit-o rău de tot. Nicio grijă, am avut de-a face
și cu acesta în două rânduri.
Prima dată prin iarna 1988-1989, când, din cauza zăpezii mari întârziasem la serviciu, iar el a încercat să-mi ia legitimația, mă făcusem că habar nam cine este, i-o arătasem ca să-i demonstrez că nu
sunt angajatul lui, și chiar nu eram, Centrul de Cercetări fiind o unitate separată de Combinatul Chimic.
Furios individul i-a cerut directorului meu să mă dea
afară sau măcar să mă sancționeze, iar acesta a refuzat, sfătuindu-l pe idiot să nu se pună cu mine că
sunt… nebun și că, chiar și așa, are nevoie de mine.
A doua oară când am avut de-a face cu acest politruc
idiot a fost în noiembrie1989. Atunci m-am dus peste el cu peste o sută de oameni de la Centrul de Cercetări, eram cu toții revoltați că fără să ne întrebe,
individul a dispus mărirea cotizației la sport de la 3
lei, la 10 lei! (,,Doi lei mortu’, trei lei sportu’ “! –
era o anecdotă care circula atunci printre angajați,
fiindcă da – pentru un decedat se reținea mai puțin
decât pentru sport!). Bineînțeles că am fost singurul
care, în fața lui Dinu, am luat cuvântul și i-am spus
că ceea ce a dispus este o ilegalitate și o hoție și că,
noi cei de la Centrul de Cercetări îl vom da în judecată. Mocofanul era să moară de apoplexie, nu alta,
nu-i venea să creadă ce tocmai auzise! Noroc că a
venit revoluția (sau ce naiba o fi fost!), căci bembelucul de Dinu chiar mi-ar fi venit de hac în cele din
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urmă, deși la puțin timp de la acest incident am aflat
că Dinu a fost convocat la primul secretar al județului, o femeie, care l-a făcut cu ou și cu oțet acuzându-l că face ce-l taie capul, gata – nu mai era ministru, a apucat să o ,,ia la vale”, dus este, să-i intre
bine în cap asta… În decembrie 1989, Dinu a scăpat
de linșajul angajaților numai pentru că a fost închis

în adăpostul ALA de către directorul tehnic al Combinatului Chimic și unde a stat câteva zile ascuns.
Interesant este că în timpul marii manifestații din
București, care a culminat cu mineriada din 13-15
iunie 1990, Dinu a fost văzut printre manifestanți
purtând cu mândrie pe piept eticheta ,,GOLAN”…

Desen de Vasile Mic
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Cornelia PĂUN-HEINZEL
(GERMANIA)

“UNIVERSITY BUILDING Y”
Translation: Raluca Ana Drăghiescu, Alexia Ioana Dumitrache & Tudor Silişte

After lunch the group kept climbing. Although
it was very hot, snow was everywhere. Mihai came
to help Camelia. Now, she seemed to trust only him.
He was a well-built man and Camelia was climbing
up grabbing his legs as thick as a tree. On the out
journey, she avoided to walk near Mihai. Gabi was a
bit jealous but didn’t want to upset her friend.
Camelia knew she was very beautiful. She had
thought of her colleague not to think it was a big
deal. But now she didn’t care anymore. She just
wanted to go back home. Up there, on the top of the
mountain, Maria, Liviu’s wife, had a nervous breakdown.
”Look what’s happened to us if we took beginners with us.Tomorrow I shall have classes at
school at 8 o’clock and I’ll be late, if we do not
catch the first train at the Busteni Station. And I
have a board meeting as well.”
”It’s our fault,’’ said Mihai. ’’This road had
to have some ropes. For us, mountain climbers with
experience, it was easy. We did not think of the others in the group. Next time we go we should be
more careful. Now, we’ve been lucky nothing bad
happened. I do not even want to think of what might
have happened.”
After staying half an hour outside in the
snow, directly after the sun light, Camelia had a hypothermic shock and kept shivering for a couple of
minutes. The same happened to Roland... Probably it
was the shock after what had happened. Then they
immediately got over it, at Maria’s shouts: ”Let’s
move, fast.”
Camelia got over the road down the peak of
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the mountain following Michael’s thick legs that she
caught shaking, desperate, as if it WERE the only
way through which she wouldn”t slip in any mysterious mountains steep.
After lunch the group continued climbing.
Although it was very hot,snow was everywhere
around them. Mihai came to help Camelia. Now, it
seemed that she trusted only him. He was a wellbuilt man and Camelia was climbing grabbing his
thick as tree trunk legs. On the out journey, she
avoided to walk near Mihai. Gabi was a bit jealous
and she didn”t want to upset her friend. Camelia
knew she was very beautiful. She had thought about
her colleague not to think it was a big deal. But now
she didn”t care anymore. She just wanted to reach
back home. Up, on the top of the mountain, Maria,
Liviu”s wife had a nervous breakdown.
”Look what happened to us because we took
begginers with us!
Tommorrow I will have classes at school, at 8
o”clock and I will be late, if we do not catch the first
train, the Busteni Station. And I have a board meeting as well!”
”But it is our fault,said Mihai. This road was
due to be with ropes.
For us, mountain climbers with experience, it
was easy. We did not think about the others in the
group. Next time we go we should be more careful.
Now, we were lucky nothing bad happened. I
do not even want to think about what might happened.”
After staying half an hour outside in the
snow, directly after the sun light, Camelia had a hydestineliterare@gmail.com
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pothermic shock and shook for a couple of
minutes.
Same happened to Roland....Probably it was
the shock after what happened.
Then they immediately got over it, at Maria”s
shouts: ”Let”s move, fast!”
Camelia got over the road down the peak of
the mountain following Michael”s thick legs, which
she caught shaking, desperate, as if it was the only
way through which she wouldn”t slip in any mysterious mountains steep.
”I will take care of you!” said tall Mihai.
Camelia did not think that something dangerous
could happened on the mountain. Something so
wonderful like the mountain, she was thinking,
could”t be dangerous. Even after the accident,
seemed that all that happened to her was just a
dream.
Only the injuries she had on the skin got her
back to reality. Luckily she got her T-shirt before the
falling. She wasn”t injured at any internal organ.
Only near the temple, a rock hit her a bit and
a fine spring of blood was running down her face.
They got in the train and Camelia was very
hungry. But it was only some bacon left. Usually,
Camelia doesn”t eat bacon, but now she thaught it
was so good. They finished all the bread as well. In
the station, in Brasov, her mum and her sister were
waiting for her.
”Camelia?! Did something happen to you? I
had a hunch in the morning.” Her mum asked.
”No, no. Said Camelia fast. It was all alright.”
Camelia wanted to go again in another trips
and that”s why she avoided telling the truth to her
mother. When they arrived near the local hospital,
Camelia told her mother in a slow voice:
”You know...mum...I fell a little bit on the
mountain and I need a doctor to see me!”
At the emergencies, the young doctor smiled
when he saw Camelia and said to her:”What are you
doing here young lady? Did you got hurt again? You
should”ve come with me. I would protected you.
You wouldn”t have got hurt. If you did not accept
my invitation to the spectacle look what happened to
you!”
A night before, Camelia had washed a bottle
destineliterare@gmail.com

with milk and the water had come with such pressure that both the thick bottle and the sink broke.
Some pieces of glass got though in her leg and her
mother told her to go to a hospital for an antitetanos.
It was the same doctor there. Three days in a row
something happened to Camelia. Just a night before
she was in a car when, in the turning road to
Radacau from the county hospital, a jeep almost
teared the car apart.
“I went to the mountain and fell, said Camelia embarrassed to the doctor.”
He had to disinfect the wounds because the
pebbles entered in the beck and arms. She was lucky
that it wasn't something serious..... “I told you not to
go on the mountain , because it's dangerous, said her
mother.”
The next days, Camelia found out from Gabriela that Ronald told her that he fell after her to
save her. He was a climber performance. There is
however the possibility to fall, because he was with
street shoes and these ones were falling in the snow.
However, after his reaction it looked like he was the
victim.But if she hadn't met him at thetrain station, if
Liviu hadn't called also him on the mountain and if
he hadn't come, Camelia wouldn't have tried – when
he fell in the abyss – to stop and who knows what
would have happened..... The ravine which they fell
off had also a predestined name, “ The Devil's Ravine”, because most of the people found their end in
it, being a straight wall of rock, which began exactly
where it stopped.
The next day, Camelia woke up like nothing
special happened the day before. As usual, Camelia
was walking on foot by the University, as she did
when she was a student. She wasn't planning to go
with the trolley. She was leaving on the central
bulevard and she was used to arrive fast in the centre
of the city, where they were and the bodies of the
universities. The route was so nice that made her
dream.
She was entering in the lab. The sunlights
were overflowing in the waterfall, by the giant windows that were occupying almost all the outer wall.
In front, the tallest students in that year were sitting
in the first place. She figure it out that they left intentionaly. Probably they found out that a person
who have just finished college was coming. Camelia
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was younger than her students because she started
school at five years old and a half and also because
students went to the army before they started college. Fair hearly, supple, with the face of a doll, with
big, black eyes and a small mouth, Camelia have
always known that she have looked smaller than her
age she had. In winter, she found a solution for this
problem: she got dressed with her new coat, three
quarters,with blac nutria and polar fox cap.
The course was on the second semestre, on
the second year of college. During the seminar, they
found that the advices of her coordunating teacher,
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Mr. Toia, were helpful for her. He told her to remember also the partial and final calculation results
of the resolvet problems, inside of the coordinating
seminar, in order to check the correcteness of
solve.By that way she could also economy time and
see immediately any mistake that a student has done
at the blackboard. She knew that just the best ones
elected this specialization, not to go through some
any forgotten place in the world, because the governmental repairs were very goodfor the ones who
were graduating this university – most of the jobs in
the county!
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Mariana PÂNDARU
(ROMÂNIA)

Cireșul
De o vreme, bãtrânul Miron privea mereu pe
fereastră la cireșul care întârzia să înflorească. Îi
intrase lui în cap că atunci când va înflori acest copac, el se va întoarce din nou la casa lui. Dar cireșul
persista în încăpățânarea lui… Însemna că mai e
până să vină primăvara, iar Miron simțea mai tot
timpul cum se prăbușește viața în el. Îi era teamă că
nu va mai avea timp să se întoarcă. Atunci o punea
pe Domnica, fiicã-sa, să-i jure de zeci de ori, că el se
va odihni tot acolo, lângă Maria lui, dacă se
prăpădește și el înainte de a înflori înăpățânatul ăsta
de cireș. Domnica îl liniștea, dar
nu înțelegea ce are el cu cireșul,
doar vorbiseră clar că ea îl va
îngriji de acum încolo și cã aici
va rămâne mereu. Însã nu vroia
să-l tulbure prea mult, fiindcã și
așa, moartea mamei ei îl scosese
aproape cu totul din sfera lumii
reale. Miron trăia numai în lumea
amintirilor
sale
și
refuza
realitatea. Se izola adeseori într-o
tăcere de nepătruns. Stătea cu
fiica lui, Domnica, ore întregi și
nu scotea nici un cuvânt.
Amintirile urcau până în albul
ochilor și uneori, își ștergea
încetișor lacrimile, fără de care,
din păcate, nu se mai putea…
Erau și zile în care i se întorceau în minte
bucuriile. Dar și atunci lăcrima. Poate că ceea ce
fusese odată bucurie, era acum arsură. Iată, retrăia
ziua când plecase la facultate. Medicina îl fascinase
încă de pe la 15-16 ani. Avea acasă un mic laborator
destineliterare@gmail.com

cu tot felul de substanțe extrase din plante, cu
ajutorul cărora îi vindeca pe toți vecinii. Toată
lumea îi prevedea un viitor strălucit în medicină sau
în farmacie. Ore întregi Miron se revedea în
laboratorul său și trăia toate momentele de acolo.
Câteodată, când era în toane bune, îi povestea șii
Domnicăi unele dintre ele…
Apoi a urmat războiul, frontul (oh, frontul!),
unde el, ca student la medicină în anul doi a trecut
prin clipe cumplite. Multă vreme a avut coșmaruri:
oameni sfârtecați pe câmp, amestecați cu armament
și pământ, răni îngrozitoare,
urlete, demență, tot ceea ce
mintea omenescă nu poate
pricepe doar din vorbe. Toată
pasiunea pentru medicină a
încetat brusc. Nu mai găsea
putere să ducă această misiune.
„Moartea e mai puternică decât
viața, întotdeauna mai puternică.
Suntem niște ființe plăpânde și
neputincioase în fața acestei
„întâmplări“ care, acolo pe front,
devenise o „întâmplare“ aproape
mai obișnuită decât viața“…
Uneori auzea o voce care-l
întreba: „Miroane, ți-e fricã de
moarte?“, „De, eu zic cã nu, da’
cine știe?“… apoi își îndrepta
privirile către cer și gândea: Doamne, am obosit de
atâta viață. Mă dor oasele, mă dor toate. Vreau să
mă odihnesc! Viața e bună atâta vreme cât are un
sens.“ Când vroia să o necăjească pe Domnica, îi
spunea: „He-hei, Domnico, las’ că vezi tu!
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Bătrânețea e grea de purtat. O să vezi tu, când ți-o
veni rândul.“ Asta, când Domnica îl dojenea că, iar
se scăpase pe el, că iar stătuse pe scaun până să-și
dea drumul în pantaloni. Chiar și fiica lui se uita
câteodată la el și nu-i venea să creadă că acest om a
fost la viața lui contabil-șef, într-o mare
întreprindere. Că a fost apreciat, stimat, îndrăgit. Că
a știut sã-și facă viața frumoasă, că a învățat-o și pe
ea atât de multe lucruri. Da, temelia vieții ei, o știa
prea bine, i se datora lui.
Miron uita repede ordinea zilelor și a
anotimpurilor. De-o vreme, el trăia mereu doar în
anotimpul lui alb, în care, încerca prin întoarcerea în
trecut, să se convingă că a trăit cu-adevărat. Din
păcate, adeseori memoria îl trimitea pe niște piste
false, în care el se pierdea fără nici o putere. Se
enerva de propria-i neputință, închidea ochii și
strângea din dinți.
Cel mai greu ducea dorul de casă. Chiar dacă
se afla în casa fiicei sale, chiar dacă avea tot ce-i
trebuia, în discuțiile cu ea, remarca: „Fată dragă, ca
acasă la tine nu e niciunde. Să mă duci, dragă, acolo
la mine, că să știi cã eu nu pot închide ochii altundeva. Mă îngrijesc și singur! Știi că mereu mă
gândesc la pisica mea. Am lăsat-o de izbeliște. Ce-o
face ea fără mine?“
– O fi găsit, tată, și ea un stăpân, s-o fi aciuiat
și ea pe lângă vreo gospodărie.
Alteori vedea în fața ochilor uța casei sale, pe
care se pusese, un lacăt solid. Apoi își amintea că tot
normalul vieții sale se schimbase după plecarea la
cele veșnice a Mariei, nevasta lui, bună și
răbdătoare. Atunci se adâncea în gânduri: „Doamne,
de ce mi-ai luat femeia mea? Trăiam și eu cu ea
acolo, în casa noastră! Domnica e fată bună, dar ca
Maria mea nu e nimeni. Ca femeia ta, cu care ai
împărțit și bunele și relele, toatã viața, nu e nimeni.“
Într-o bună zi, privind pe fereastră, Miron
observă pe ramurile cireșului niște mici umflături
verzi. Începu să bată podeaua cu picioarele ca un
copil:
– Uite, Domnico, înflorește cireșul! Pregătește
mașina că în câteva zile mă duci acasă. Gata, avenit
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primăvara! Mă duc acasă, că doar n-o să rămână
grădina mea nelucrată! Nu mai am nevoie nici de
foc. De-acum încãlzește soarele.
Domnica îl privea îngândurată. „Săracu’ tata,
ce-o fi în mintea lui?!“
– Care casă, tată? Acum, aici e casa dumitale.
– Nu, să nu spui asta niciodatã. Aici nu va fi
niciodatã casa mea. Aici e casa ta!
Femeia înțelese că trebuia să inventeze ceva,
să-l facă să stea locului.
– Bine tată, bine, dar mai așteptăm să dea și
frunza, că atunci se face cald bine și nu mai ai
nevoie de foc toată ziua.
O clipă, Miron stătu în cumpănă, apoi, cu
glas împăcat:
– Bine, dar să nu mă minți!
După alte câteva zile, cireșul înflorise din
plin. Miron ieși afară, să-l privească bine,
de-aproape, să-l atingă, să nu fie cumva doar un
vis. Sub pom, ah, ce adiere! Așa cum simțise el
odată, demult, în copilărie.
– Ei, acum domnule, sã-ți dea frunzele și gata, am plecat, te-am părăsit, spuse Miron cu glas
tare, hotărât, adresându-se copacului, cu lumina
bucuriei în ochi.
Gândul întoarcerii la casa lui, îi trezi în suflet,
bătrânului Miron, emoții puternice. Își simți bătăile
inimii ridicându-se până în zona gâtului. O ușoară
slăbiciune îi cuprinse tot corpul. Avea nevoie ăã se
așeze undeva. Se lăsă ușor pe scările de la intrare,
privind fascinat lumina din florile cireșului. Era
miracol și bucurie, era miraj și parfum venit de
departe. Parcă dintr-o altă lume, parcă dintr-un
anotimp lăsat cu mare regret, în urmă. Fericit, se lăsă
pradă somnului. Aici și acum și-ar fi dorit plecarea
din această lume, într-un moment cu aromă de flori
de cireș, în toamna vieții sale...
Așa îl găsi Domnica, îngrijorată că parcă afară
se lăsase o liniște grea, iar pe sufletul ei apăsa o stare
ciudată, de îngrijorare, de tremur interior, de semn
rău.
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Liviu PENDEFUNDA
(ROMÂNIA)

Tămăduitorii şi cuvintele

“Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe culmea muntelui,
neştiind că adevărata fericire este să urci panta.”
(Gabriel Garcia Marquez)

Cu toate că timpul putea fi privit în mod liniar şi
chiar o parte mai dogmatică a clerului încă o face,
sfârşitul timpului este o întoarcere la Dumnezeu.
Zoroastriene, evreieşti, creştine sau musulmane,
tradiţiile îmbrăţişează un timp liniar, istoric, sacru
spre deosebire de unele tradiţii orientale sau amerindiene care resping în mare măsură noţiunea de timp
sacru, căutând evadare din ciclurile de timp. Acestea
conţin ritualuri prin care, sub pavăza spiritelor, a
divinului omul poate să’şi influenţeze trupul şi sufletul. Iudaismul şi creştinismul, deşi nu văd timpul ca
un cerc nesfârşit de cotitură prin sine (şi nici nu doresc să vadă un astfel de ciclu), converg spre conceptul de istorie liniară înspre vârsta mesianică sau
Judecata de Apoi, progresând spre paradisul care
poate fi cel iniţial, deci, cum am spus, o reîntoarcere,
ouroboros care închide cercul. Catastrofa finală va
restaura pe om în eternitate. Restauraţia unei metafore pe care doar cunoscătorii religiilor orientale sau
extrem occidentale, deci cele din jurul vechiului
continent Mu, apare azi în cadrul iniţierilor societăţilor oculte, păstrând aspectul ciclic al timpului, ca
pe o modalitate de a reveni la timpul sacru. Cu toate
acestea, în budism, jainism, precum şi în unele forme de hinduism, sacrul se află în afara fluxului lumii
materiale considerat a fi o iluzie. Potrivit lui Eliade,
tehnicile de Yoga vizează să scape de limitele corpului, permiţând sufletului (atman) să se ridice mai sus
şi de a ajunge maya Sacra (Nirvana, Moksha). Imagini de "libertate", şi prin moartea corpului vechi cu
renaşterea într’un corp nou, reprezintă evadarea din
robia condiţiei umane în timp.
destineliterare@gmail.com

Trăiesc într’o asemănare
călătorind pe unde’mi place,
venind din viitor către trecut
în spaţiul unde în fuioare
se răsuceşte timpul mut
şi se revarsă’n spirit pace.
Sunt piatră, vultur, floare,
Lapis, Ankh, Phoenix, ce eu
doresc să fiu; şi mă transform
cu braţe verzi, gură de leu,
rază de lună, foc din soare;
plutesc lumină sau adorm.
Superbul cerc turtit astfel
eu sunt o parte dintr’o sferă
o parte dintr’un con şi El
mi-e vârf de piramidă’n cer;
de aripi pe pământ aderă
asemănarea’mi cu’n inel.
Nu’i timp, inimă pură’n mare,
ca să trăiesc în adevăr, în om.
E prea puţin în trandafir
să răscolesc coloanele în dom
şi să înalţ un suflet plin de mir
de n’aş fi împlinit asemănare!
Nu pot să nu’mi amintesc de faptul că Moise şi-a
scos pantofii în faţa rugului aprins. Deci, conceptul
de hierofanie (manifestare a sacrului) este un concept care include, dar nu se limitează la sensul res159
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trictiv de manifestare a unui zeu. Din punct de vedere religios aceasta ar da structura şi orientarea spre
lume, de instituire a unui ordin sacru. Aşa zişii profani sunt însă încă de la Zamolxe şi Pitagora aserviţi
de spaţiul nereligios al geometriei care nu ar avea o
diferenţiere calitativă, morală. Din păcate, nu doar
omul religios modern, ci toate concepţiile tradiţiilor
antice se ridică la o hierofanie, o revelaţie a realităţii
absolute, spre deosebire de non-realitatea înconjurătoare care privită în îngustimea sa limitează cunoaşterea la o vastă întindere, fiind un spaţiu sacru.
Moise (Exodul 3:5) se opreşte înainte de manifestarea lui Iehova ca un rug aprins şi se leapădă de încălţări precum îi dictează iniţierea sa ancestrală. El
cunoştea şi recunoştea formele eternităţii, întâlnirea
în cel de-al patrulea arc reflex, acceptabil atât omului cât şi divinităţii ca o manifestare a sacrului în
profan prin spatiu. Prin definiţie, acesta reprezintă
ruperea dintr-un plan de existenţă şi trecerea la un
altul, o hierofanie primordială care stabileşte centrul
ce trebuie să fie un punct de la care nu există contact
între diferitele planuri, aşa cum susţine Eliade, dar
explică imaginile frecvente din mitologie al Arborelui Cosmic sau pilonul ce constituie aderarea cerului
la pământ, precum o prevăd tablele smaragdine. Majoritatea copacilor sacri şi ritualurile pe care le îndeplinesc tămăduitorii sunt replici ale acestui arhetip al
copacului plutitor situat în centrul lumii, proiecţie
magică a locului de care omul religios se simte atras,
loc magic de comunicare cu forţa începuturilor.
Multe societăţi tradiţionale, din diversele colţuri
terestre îşi respectă altarul divin al cosmosului, al
ordinii, dincolo de lumea cunoscută fiind un tărâm
haotic impropriu vieţii umane, populat de fantome,
demoni şi sufletele celor morţi. Acesta ar putea fi
axis mundi, un corolar necesar pentru împărţirea
realităţii în Sacru şi profan. În întinderea omogenă şi
infinită, în care nici un punct de referinţă nu este
admis conceptului uman, hierofania relevă un punct
fix absolut, care ne dă o orientare pentru viaţă, o
valoare prin care omul se poate orienta pe sine în
timp, mai mult decât în spaţiu. De aici, rosicrucienii
şi în timpurile moderne, masonii, desfăşoară ritualuri de consacrare ce reconstituie hierofania fondatoare a centrului şi cercului, construind fizic clădiri
tradiţionale, în special temple prin care imită imaginea mitică de axis mundi, limba clopotului care
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uneşte diferitele niveluri şi nivele cosmice. Am
amintit, de altfel, despre ziguratele babiloniene, piramidele amerindiene, egiptene, chineze, indiene sau
tumulii ce au fost construite să semene cu munţii
cosmici ce au calitatea de a trece prin sferele cereşti,
sau piatra templului din Ierusalim care trebuia să
ajungă adânc în tehom, sau apele primordiale.

După ce a terminat lucrările sale de creaţie,
Dumnezeu ar fi părăsit pământul şi s-a retras în cea
ceruri, ceea ce a determinat apariţia magilor, a tămăduitorilor, a iniţiaţilor capabili să treacă de la primele trei arcuri reflexe la un patrulea asociat celui divin. Înţelegerea prezenţei angelice ca apropiere şi
legătură cu cel de-al cincilea arc reflex şi ultimul la
care pot accede prin mintea limitată şi pe care,
acum, cititorul meu drag, ţi’l împărtăşesc, demonstrează tocmai un exemplu de distanţă faţă de sacralitate a vieţii trăite de umanitate după vârsta mitică.
De unde, cum explică filosofii, încercarea permanentă a iniţiaţilor de a scăpa de starea profană prin
comportament religios şi prin zborul sau ascensiunea
lor, să realizeze ceea ce un Moise a reuşit, ca ales, să
acceadă la a primi logosul "faţă în faţă" de la Dumnezeu. Acest arc reflex este o dovadă incontestabilă
a eternei întoarceri. Un plan de arhitectură divină, o
geometrie în care cifrele sunt esenţiale şi lucrarea
fiecărui iniţiat de a se cunoaşte pe sine şi prin sine
divinul, pentru a ajunge la beatitudinea sacră a unei
fiinţe umane mai bune, iată scopul tainic, dar revelat
al învăţăturilor primordiale.
Omul a ales să se închine naturii, minunatei creaţii
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care’l înconjoară. Fiecărui element sau acţiune i’a
dedicat un nume şi un zeu, toate şi totul fiind Marele
Anonim, arhitectul cosmosului şi al său însuşi. Contemplând ceea ce îi stimula simţurile şi îi dăruia
afecţiunea şi puterea de a medita, pentru că a înţeles
simplitatea frumosului definit de trup şi suflet, a
răspuns genetic genezei, adresându-se supremului
necunoscut prin rugăciune, mulţumire şi laudă vieţii:
Tatăl nostru... este acelaşi dintotdeauna şi pentru toţi
locuitorii Terrei. Şi pentru că El este pretutindeni şi
în noi, oamenii au vorbit cu plantele, stâncile, animalele, dar şi cu apele, aerul şi focul, înţelegând că
aparţin sine qua non celei de-a cincea esenţă. Tămăduitorii, magi şi îngeri, prezenţi în areale diverse din
timpuri străvechi au însoţit istoria, fiind, de asemenea, preoţi, mistici şi poeţi. Prin intermediul lor s’a
încercat redobândirea stării omului de dinaintea căderii sale în afara timpului sacru, trădând nostalgia
paradisului, dorinţa de a recupera starea de libertate
şi fericire, moartea, învierea fiind funcţii secundare
care nu erau străine nici în Asia, nici în Africa, nici
în America, nici esenienilor. Moartea simbolică,
retragerea din lume şi revenirea sunt comune tuturor
iniţiaţilor. Basme, mituri, poveşti relatează aceleaşi
permanente idealuri. Ritualul bine cunoscut demonstrează faptul că iniţiatul moare, astfel că el se poate
ridica deasupra naturii umane ân mod filosofic. După ce a fost dezmembrat de către spiritele iniţiatice,
acestea înlocuiesc de multe ori organele sale vechi
cu altele noi, magice, fiind redus la oasele sale, reducerea la un schelet fiind echivalentă cu reintrarea
acestuia în matricea vieţii primordiale, definind o
reînnoire completă, o renaştere mistică, ceea ce e o
altă eternă întoarcere. De altfel, fenomenul morţii şi
învierii repetate reprezintă o transfigurare, depăşind
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în esenţă cu spiritul trupul timpului profan. Ceea ce
se poate afirma este tocmai capacitatea sa fizică, dar
de fapt spirituală, de a urca şi coborî muntele, Arborele Lumii, coloana cosmică, scara sacră, sau orice
altă formă de axis mundi. El urcă pentru a vorbi cu
Dumnezeu şi coboară pentru a aduce Cuvântul Său
oamenilor. Această întreprindere reprezintă o eliminare a istoriei, deci a timpului, şi o întoarcere la vârsta mitică. Pe aceeaşi axă dintre nadir şi zenit, pe
crucea simbolică în centrul căreia se află omul, anthropos nedefinit şi sacru, el poate coborî la tărâmul
morţilor, de unde şi capacitatea sa de a vindeca. Cuvintele folosite pentru a reda adevărurile nu puteau
fi, însă, permise decât cu mare restricţie. Ele erau
simple şi rar pronunţate prin voce, iar tonalitatea şi
inflexiunea muzicală aveau importanţa lor. Multe
coborau direct în mintea celorlalţi sau a aleşilor telepatic. Tocmai acestea explică prezenţa celor două
feluri de taine, una a creării lucrurilor fizice, a legilor ce le guvernează existenţa, iar cealaltă aparţine
lucrurilor fundamentale şi relaţiilor lor cu Creaţia.
Este cheia pe care o căutăm, depăşind mişcările religioase diverse acoperite de termenul atribuit de
gnosticism ca doctrine pe care lumea înconjurătoare
este fundamental greşită sau neprimitoare, o lume
bazată pe păcat şi în care ne sunt prinse destinele
printr-o vină care nu e a noastră. Ideea că putem fi
mântuiţi din lume numai prin cunoaşterea secretă
(gnosis) a fost adesea la originea polemicilor filosofice din ultimele secole şi chiar din ultimele milenii.
Şi toate acestea pentru că interpretarea unui semn, a
unui simbol, o putem face doar atingând treapta atribuită acestuia, orice semn fiind mărturia unei manifestări specifice.
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Alexandru-Grigore PISOSCHI
(ROMÂNIA)

IAȘI - CAPITALA REGATULUI ROMÂNIEI 1916-1918 ȘI ORAȘ AL MARILOR UNIRI
1.Situația României în condițiile de război din
toamna anului 1916.
În curând se va împlini un secol de când
Basarabia, la 27martie/2 aprilie, Bucovina la 15/28
noiembrie,
Transilvania,
Banatul,
Crișana,
Maramureșul și Sătmarul la 1 decembrie, 1918 s-au
unit cu Patria Mamă – Regatul României, potrivit
dorinței exprimate de locuitorii acestora. Fiecare din
aceste uniri reprezintă o epopee natională.
Am afirmat și afirm și aici, că toate aceste
uniri sunt MARI UNIRI, indiferent de mărimea
teritoriului sau de numărul de locuitori. Pentru
fiecare din aceste uniri s-au depus eforturi deosebite
și sacrificii de vieți omenești pentru înfăptuirea lor,
așa încât datele de unire trebuie respectate și cinstite
veșnic.
În noaptea de 14/15 august 1916, stil vechi,
România a intrat în Războiul de Întregire Națională,
sub protecția Prea Sfintei Fecioare Maria, ca urmare
a situației generale privind Primul Război Mondial.
În prealabil, diplomația românească s-a asigurat prin
tratate că la sfârșitul războiului România va căpăta
teritoriile românești detrunchiate de țară.
În toamna anului 1916 România se afla într-o
situație critică, cu toată vitejia ostașilor săi. Țara a
suferit intervențiile militare concertate, germane,
austro-ungare, bulgare și turce, pierzând capitala
București, iar autoritățile și armata română s-au
refugiat în Moldova, aici constituindu-se un teritoriu
reprezentând statul român și organizată o rezistență
până la sacrificiul suprem.
Iașii au devenit capitala țării până în noiembrie 1918. Aici s-au aflat reședința și cartierul general al Regelui Ferdinand la Palatul Cuza-Vodă (azi
Muzeul Unirii), reședința Reginei Maria și a copiilor
la Palatul Cantacuzino (azi Palatul Copiilor).
Trebuie menționat că Regina Maria și copii au stat
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două săptămâni cazați în tren, în gara Grajduri (pe
ruta Vaslui – Iași) [Ion Mitican, op. cit.].
A fost un exod de populație. Mulți copii și
tineri care urmau peste puțină vreme să fie încorporați au fost evacuați în grabă. „Veneau pe jos tocmai
din fundul Olteniei și Munteniei cu hainele
zdrențuite, cu ghetele bucăți în picioare, abia târându-se prin ploaie și noroi. De multe ori cădeau
pe jos istoviți, cu ochii stinși, cu mintea pierdută șiși dădeau sufletul înainte de a se putea da vreun
ajutor” [Ion Mitican, ibidem, unde citează pe Elena
Th. Emandi „Refugiații. Din anii de durere”].
La Iași și-au desfășurat activitatea Guvernul
României, Senatul în Aula Universității din Iași (actualmente aparține de Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi”), Camera Deputaților la Teatrul Național,
Banca Națională a României, Curtea de Casație și
Justiție și alte autorități.
Primar al Iașilor, în acea vreme, era Gh. G.
Mârzescu, un excelent organizator și administrator,
având în vedere refugiul a peste 100.000 de oameni,
civili și soldați [Adrian Cioroianu, op.cit.]. Gh. G.
Mârzescu mai este cunoscut pentru legislația sa
anticomunistă – Legea Mârzescu de interzicere a
Partidului Comunist din România – decembrie 1924.
Paralel cu capitala temporară a Regatului
României la Iași, se spune că a fost pregătită și o
capitală secretă. Este vorba de comuna Mihăileni,
județul Botoșani, comună înființată la sfârșitul
secolului XVIII, localitate de graniță cu Bucovina,
devenită austriacă. Această localitate ar fi fost pentru
două săptămâni capitala Moldovei și pentru 24 de
ore
capitala
întregului
Regat
[Botosaninews.ro/268116/cultura].
După
acad.
Răzvan Theodorescu „târgul Mihăileni a devenit o
atracție reală prin poziția sa de graniță cu Austria
și, tocmai de aceea, spre deosebire de alte târguri,
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din același timp și loc – numeroase, de la Herța la
Bucecea sau Frumușica, boierii și boiernașii din
neamurile Mavrodin și Calcăntraur, Pisoschi și
Holban, Malcoci și Ciomârtan, Stavrat și Adam, vor
avea reședințe aici ”[Răzvan Theodorescu, op.cit.].
Încet, dar sigur, s-a pus ordine în ce privește
sistemul sanitar, organizarea vieții civililor,
organizarea armatei, dotarea și instruirea ei cu
ajutorul Misiunii Militare Franceze. Oștenii
României capătă încredere și ard de dorința de
eliberare a teritoriilor pierdute.
În Parlamentul refugiat la Iași au fost votate
legi reformatoare, precum Legea electorală care a
introdus votul universal și Legea agrară.
Sărbătoarea națională, Ziua de 10 Mai
1917, a fost una din zilele cele mai înălțătoare ce ia fost dat să trăiască Capitala pribegiei și a
durerilor. A fost pentru marea masă a poporului
revelația învierii armatei române care nu mai era o
armată de paradă, ci pe platoul de la Copou, timp
de trei ceasuri au trecut în pas de defilare trupele
unei divizii întregi cu vechii luptători din
Dobrogea, Jiu și Neajlov purtându-și cu mândrie
drapelele zdrențuite, amestecați cu tinerii
nerăbdători de a da piept cu cotropitorii. Era 10
Mai, sărbătoarea jertfelor războiului și a vitejiei.
Lumea privește, admiră și plânge de bucurie.
Regele decorează steagurile eroicelor regimente 4
și 9 Vânători și pe bravii lor comandanți.
Generalul Berthelot, șeful Misiunii Militare
Franceze, decorează și el. [Constantin Kirițescu, op.
cit. vol 2].
De pe câmpul imens se ridică accentele
mărețe ale imnului „La arme”, cel mai cântat
imn al Armatei Române din acea vreme,
compozitor Alfonso Castaldi (compozitor român
de origine italiană, 1874-1942, dirijor și inspector
al muzicii al Ministerului Artelor și profesor de
muzică la Conservatorul din București) pe
versuri de Ștefan Octavian Iosif, din care
prezentăm refrenul :
„La arme cei de-un sânge și de-o lege,
La arme pentru Neam și pentru Rege,
Când Patria ne cheamă sub drapel,
Datori sunt toți copii ei s-alerge,
Să-l apere, să moară pentru el ”
Niciodată o mulțime n-a simțit fiori mai
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puternici ca cea adunată pe Platoul Copoului. Întrun elan nestăpânit, un ministru își smulge ceasul
de aur de la brâu și-l dăruiește maestrului Castaldi,
autorul imnului, care conducea însuși corul imens.
Zi de reîmprospătare a durerilor, de reînviere a
mândriei și a speranțelor [Constantin Kirițescu,
ibidem].
La 8 iunie 1917 soseau primii voluntari
bucovineni și ardeleni din Rusia, organizați, echipați
și instruiți. Cum se echipa un batalion, imediat era
expediat la Iași. Acești voluntari erau dintre
prizonierii căzuți în război, inițial servind dubla
monarhie. La sfârșitul lui decembrie 1916 s-a
constituit la Darnița (Rusia, lângă Kiev), un lagăr de
prizonieri ardeleni și bucovineni care au voit să
servească Țara Mamă România. De la 8 iunie la 14
noiembrie 1917, cât a durat perioada activă de
recrutare și instrucție, au fost trimise în Moldova 11
batalioane, cu un efectiv total de 374 de ofițeri și
8261 de soldați, afară de cei 22 de ofițeri și 1460 de
soldați rămași în Rusia spre a face paza depozitelor
militare române [Constantin Kirițescu, ibidem].
Dintre patrioții
români
aflători
în
Parlamentul de la Iași era și savantul Nicolae Iorga.
Iată ce spune Nichifor Crainic (pseudonimul lui Ion
Dobre, 1889-1972, teolog, scriitor, poet, ziarist,
politician, editor, doctor honoris causa al
Universității din Viena) privitor la discursul lui N.
Iorga din Parlament din data de 14/27 decembrie
1916 :
„...Despre marele poet al Creștinismului,
Efrem Sirianul, se spune că e <<harpa lui
Duhului Sfânt>>; oratoria lui Nicolae Iorga era
marea orchestră a neamului românesc” […]
„Acela nu era un discurs, ci răcnetul fiarei, care
își vede culcușul zdrobit și puii înjunghiați, dar
refuză să se dea bătută. Duhul pământului
pârjolit a mia oară, și-a țâșnit durerea în glasul
lui și credința bătrână de două mii de ani că și
această năvală va trece, iar el va rămâne în veci
pământ românesc. Un curent electric a trecut
atunci prin inima României, iar a doua zi în fața
deznădejdii era cu totul schimbată...”[N.Iorga,
op.cit. vol. X 2 „Omagiul succesorilor”]. În spiritul
acestei credințe s-au desfășurat bătăliile de la
Nămoloasa (20 – 26 iulie 1917), Mărăști (22 iulie1august 1917), Mărășești (6 – 19 august 1917),
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Oituz (8 – 28 august 1917) precum și numeroase
altele pentru consolidarea frontului românesc,
armata aliată rusă intrând în disoluție. Aceste bătălii,
cu sacrificiul ostașilor români, au salvat națiunea
română și existența statului.
2. Unirea Basarabiei cu Regatul României
Pe 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Țării
Basarabiei a votat Unirea cu Regatul României. În
prealabil, între 25 și 27 noiembrie 1918 s-a aprobat
de Sfatul Țării reforma agrară pentru Basarabia.
După aceasta, Sfatul Țării a votat o moțiune prin
care se aprobă fără condiții unirea cu Regatul
României. Rezultatul votului pentru unirea cu
România a fost : 86 pentru, 3 contra, 36 abțineri și
13 absenți. După anunțarea votului de către Ion
Inculeț, președintele Sfatului Țării, primul-ministru
al României Alexandru Marghiloman, aflat la
Chișinău împreună cu alți reprezentanți ai
guvernului României, este invitat la tribună și face
următoarea declarație :
„În numele poporului român și al
Majestății Sale Regelui Ferdinand I, iau act de
Unirea Basarabiei cu România, de aici înainte și
în veci ! Trăiască România Mare !”
În data de 9/22 aprilie, Regele Ferdinand
emite Decretul Regal de ratificare a Hotărârii de
Unire a Basarabiei cu Regatul României. Semnează
Regele Ferdinand și primul-ministru Alexandru
Marghiloman [1].
3. Unirea Bucovinei cu Regatul României.
Congresul General al Bucovinei întrunit joi
15/28 noiembrie 1918 în Sala Sinodală a Palatului
Mitropolitan din Cernăuți hotărăște „In numele
suveranității naționale Unirea necondiționată și
pe veci a Bucovinei în vechile hotare până la
Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României”.
Congresul General al Bucovinei a votat în
unanimitate, cu sprijinul reprezentanților germani și
polonezi unirea cu România. Majoritatea reprezentanților ucraineni și evrei au refuzat să participe
la Congres.
A doua zi, Iancu, cavaler de Flondor,
împreună cu o delegație de 15 bucovineni pleacă la
Iași spre a depune în fața Suveranului și a guvernului român decizia istorică adoptată de Congresul
General. Iancu cavaler de Flondor se adresează
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atunci Regelui Ferdinand : „Această Țară Ți-o închinăm Măria Ta, noi toți, nu numai urmașii
vajnicilor luptători de pe vremuri, care nu au
uitat niciodată din ce trup face parte, ci și reprezentanții tuturor neamurilor care cu vremea au
venit să se așeze sub blândă și o norocoasă
oblăduire a Domnilor români ai Moldovei...”
În acea zi autorităţile române părăseau Iașii
plecând la București. În această situație delegația
Bucovinei este invitată și pleacă și ea la București
pentru a sărbători evenimentul. La 18 decembrie era
promulgat Decretul Regal pentru consfințirea unirii
Bucovinei cu Regatul României.
4. Pacea de la Buftea – București
Prin revoluția din 7 noiembrie 1917,
bolșevicii conduși de Lenin și finanțați de germani
preiau puterea la Sankt Petersburg (capitala de
atunci a Rusiei) și decid retragerea Rusiei (aliată cu
România până atunci) din război. Oricum, soldații
ruși bolșevizați nu mai voiau să lupte și părăseau în
masă frontul românesc. În aceste condiții guvernul
român este silit să negocieze și să accepte cererile
inamicului respectiv, Germania, Austro-Ungaria,
Bulgaria și Turcia. Tratatul a fost ratificat de
Parlamentul României la 15/28 iunie 1918 de
Camera Deputaților și la 21 iunie/4 iulie de Senat,
dar nu a fost niciodată promulgat de Regele
Ferdinand, fiind în vigoare șase luni, iar când
Puterile Centrale au dat semne de epuizare, tratatul a
fost anulat de primul-ministru Alexandru
Marghiloman, România reluând ostilitățile [2].
5. Unirea Ardealului cu Regatul Romaniei și Iașii
Pentru a combate mișcarea națională a
românilor, ungurii prin armată și gărzile ungurești
comit cele mai mari atrocități contra românilor.
Delegați de la Arad, Cluj și Sibiu pornesc la
Iași pentru a găsi sprijin. La 10 noiembrie 1918, o
delegație de cinci ardeleni au adus la Iași, lui
Brătianu, o scrisoare prin care Vaida-Voevod cere
grăbirea trecerii în Ardeal a trupelor române,
motivând și faptul că „Toți românii sunt solidari
pentru Unire !” Peste câteva zile, un alt trimis al lui
Vaida a venit de la Dej la Iași cerând grabnic ajutor
împotriva bandelor de unguri ucigași și jefuitori.
La 18 noiembrie au sosit la Iași, după o
călătorie de cinci zile cu automobilul de la Sibiu,
părintele Dr. Nicolae Bălan (viitor Mitropolit al
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Ardealului) și căpitanul Nicolae Precup ca trimiși ai
Consiliului Național Român de la Arad, iar la 25
noiembrie, căpitanul Precup sosește din nou, venind
cu aeroplanul de la Blaj, ca să anunțe convocarea
Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia. Din partea
guvernului român de la Iași, primul-ministru
generalul Constantin C. Coandă s-a grăbit să
răspundă la apelurile fraților. O misiune condusă de
profesorul
Solomon
Haliță
(1859-1926,
transilvănean, licențiat la Universitatea din Viena în
Filosofie și Istorie, precum și în licența
Pedagogiului) pleacă din Iași, din însărcinarea
guvernului spre a se pune în legătura cu Consiliul
Național Român. Misiunea ajunge la Dej unde ia
contact cu Mihali și Vaida și la Arad cu Consiliul
Naţional Român. Se prezintă un manifest pe care-l
adresează Brătianu Consiliului Național Român.
Brătianu salută „sosirea zilei când cea mai sfântă
aspirație a neamului se îndeplinește...” [C. Kirițescu, op. cit. vol. 2].
6.Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei,
Sătmarului și Maramureșului cu Regatul României.
În dimineața zilei de 1 decembrie 1918, în
sala Cazinoului Militar din Alba-Iulia s-au adunat
cei 1228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele
130 de cercuri electorale din cele 27 de comitate
românești, precum și toate reprezentanțele păturilor
socio-profesionale. Pe lângă delegații oficiali erau
peste 100.000 de români în afara Cazinoului și
Cetății, între aceștia, ardeleni și bucovineni veniți
din Moldova.
În jurul orei 10,00 Ștefan Cicio Pop, în
numele Consiliului Național Român, deschide
adunarea cu o impresionantă și înălțătoare
cuvântare. După verificarea mandatelor, în calitate
de președinte al Adunării, venerabilul octogenar
Gheorghe Pop de Băsești își exprimă marea sa
bucurie de a trăi acest moment și după vot, anunță
proclamația de unire cu Regatul României votată în
unanimitate.
Episcopul greco-catolic de Gherla, Dr.
Iuliu Hossu (viitorul cardinal) citește în această
măreață zi de 1 Decembrie 1918, din însărcinarea
Marelui Sfat Național Român mulțimilor
adunate la Alba-Iulia Proclamația de Unire a
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Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și
Maramureșului cu Regatul României, după care
s-a îmbrățișat cu episcopul ortodox de
Caransebeș Miron Cristea (viitor Patriarh al
Românei)
spunând
următoarea
frază
memorabilă : „Precum ne vedeți azi îmbrățișați
frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți
frații români”
Episcopii Iuliu Hossu și Miron Cristea,
alături de fruntașii ardeleni Alexandru VaidaVoevod, Vasile Goldiș, Caius Brediceanu și Mihai
Popovici au dus la București Proclamația de Unire
care a fost înaintată Regelui Ferdinand.
Iuliu Hossu a avut trei frați, Vasile, avocat,
Traian, medic și Ioan, inginer care a lucrat la Căile
Ferate Oradea. Inginerul Ioan Hossu a asigurat
locomotiva care a transportat delegația Unirii de la
Alba-Iulia la București. Sosiți în București în 13
decembrie la Gara de Nord au fost întâmpinați de
membrii guvernului în frunte cu I.C. Brătianu,
membrii Marelui Stat Major al Armatei și generalul
Constantin Prezan (viitorul mareșal) și de
reprezentanții Academiei Române.
La 24 decembrie 1918, Regele Ferdinand
luând act de Proclamația de la Alba-Iulia
îndeplinește actul de primire.
A urmat apoi un an greu de război pentru
apărarea Unirii și lupta diplomatică în legătură cu
Tratatele de Pace și recunoașterea frontierelor. Cea
mai puternică recunoaștere este „parafarea” tuturor
acțiunilor României prin arborarea opincii românești
pe Parlamentul de la Budapesta (conform
generalului Marcel Olteanu guvernatorul militar al
Budapestei – 1919).
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(ROMÂNIA)

Mesajul istoric al „Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia,
din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918”
În contextul centenarului Marii Uniri se vorbește și se va mai vorbi încă despre documentul fundamental care a determinat ca circa 100 000 de km
pătrați și cam 5 milioane de locuitori să intre în
componența Regatului României. Este vorba despre
Declarația sau, mai exact, Rezoluția „Măritei Adunări Naționale” de la Alba Iulia, adoptată prin votul
unanim al celor 1228 de delegați cu „credenționale”
(certificate doveditoare), reprezentând practic pe toți
românii, adică circa două treimi din populația Transilvaniei în sens larg (cu Banatul, Crișana, Maramureșul, Sătmarul etc.). Era cea mai mare, mai populată
și mai bogată dintre toate provinciile istorice unite
cu Țara în 1918. Declarația este formată din nouă
articole, dintre care numai primul cuprinde decretul
de unire, restul conținând forme și principii de guvernare, reglementări, recomandări de reforme necesare în viitor, dorința de pace și de eliminare a războiului din practica raporturilor internaționale, un
salut adresat „fraților din Bucovina”, uniți anterior
cu Țara, un salut adresat națiunilor subjugate de
Austro-Ungaria și eliberate recent de acest jug, un
prinos adus eroilor români morți în război pentru
„libertatea și unitatea națiunii române”, gratitudinea
față de Puterile Aliate care „au scăpat civilizațiunea
de ghiarele barbariei” și, în fine, instituirea unui organism provizoriu de conducere a treburilor Transilvaniei.
Termenul de autonomie (ca substantiv) nu
este folosit decât o singură dată în textul Rezoluției,
anume la articolul al II-lea: „Adunarea Națională
rezervă teritoriilor sus indicate (Transilvania, Banat
și Țara Ungurească1) autonomie provizorie până la

întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului universal”. După cum se vede, este vorba despre acordarea autonomiei teritoriilor locuite în majoritate de
români, unite cu România, teritorii privite în întregimea lor. În al doilea rând, Adunarea a acordat
acestor regiuni autonomie provizorie, doar până la
întrunirea adunării, alese prin vot universal, menite
să de Regatului României o nouă Constituție. Această autonomie temporară (provizorie) și limitată a
întregii Transilvanii – și nu a vreunei părți a ei –
avea o semnificație istorică deosebită, pe care unii
nu mai vor să și-o amintească: în secolul al XIX-lea,
elita nobiliară ungară desființase de câteva ori autonomia istorică a Transilvaniei (fapt urmat de protestele și revoltele românilor și sașilor), ultima oară
definitiv, în 1867, când provincia fusese înglobată
forțat în Transleithania (partea ungară a imperiului
dualist). Or, conducătorii românilor voiau să arate că
revin la statutul istoric originar al Transilvaniei, urmând să facă ulterior integrarea în statul român.
Deși doar articolul întâi avea valoare de decret, România a respectat, în linii mari, prevederile Rezoluției de la 1 Decembrie, Transilvania cu Banatul și
Părțile vestice încadrându-se definitiv în România,
fără autonomie, abia din 1920, conform deciziei
Consiliului Dirigent (organul reprezentativ ales în
1918, care a funcționat cu atribuții executive. Cei
care critică neaplicarea Rezoluției de la 1 Decembrie, „uită” o chestiune esențială, anume „decretarea” unirii. Punctul nodal al documentului este tocmai unirea românilor respectivi și a teritoriilor menționate cu România. Iar această unire a fost „decretată” de către cei 1228 de delegați, aleși în chip demo-

Este vorba despre Partium sau „Părțile ungurești” (în sensul
de regiunile locuite de români situate spre Ungaria), adică

despre Crișana, Sătmar, Maramureș, Solnoc, Ung, Bereg,
Ugocea etc.
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cratic și posesori de documente oficiale („credenționale”), ai tuturor românilor în cauză. Or, minoritatea
ungară din România, spre deosebire de toate celelalte minorități, nu a recunoscut niciodată în mod explicit, global și oficial Unirea cea Mare. De aici se
cuvine plecat, de la recunoașterea valabilității decretului de unire. Cum să invoci nerespectarea unor
afirmații, principii, drepturi, cuprinse în documentul
de la Alba Iulia, când tu nu recunoști esența actului
despre care scriem aici? Dar chiar și așa, principiile
în cauză, analizate la rece, corect și obiectiv, spun
orice altceva decât autonomie pentru maghiari sau
pentru vreun teritoriu particular al Transilvaniei. Ele
sunt invocate uneori în necunoștință de cauză, alteori
în mod intenționat, știindu-se că puțini români le
mai citesc azi sau, dacă le citesc, și mai puțini le pot
interpreta corect. Istoricul Marius Diaconescu a explicat, relativ recent, corect și pe înțelesul tuturor,
într-un interviu, aceste lucruri legate de răstălmăcirea principiilor de la Alba Iulia.
Aceste „principii” sunt folosite cu varii ocazii, nu spre binele națiunii ungare și nici al minorității ungare din România, ci pentru agitația spiritelor.
Orice intelectual român trebuie să citească atent Rezoluția Marii Adunări Naționale și să judece singur.
Adunarea pomenită – după decretarea solemnă a
Unirii – a stabilit în articolul al treilea următoarele
principii fundamentale: „deplină libertate națională
pentru toate popoarele conlocuitoare”, „egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională
pentru toate confesiunile din stat”. „Deplina libertate
națională” este explicată clar, fără putință de interpretări paralele și ea însemna, pentru autorii Rezoluției, dreptul „popoarelor conlocuitoare” de a se „instrui, administra și judeca în limba proprie”, de „a fi
reprezentate în corpurile legiuitoare” ale României,
adică în parlamentul bicameral. Ce se poate constata
în legătură cu aceste principii? Maghiarii din România „se instruiesc” în limba lor, în mod gratuit și,
adesea, cu burse din partea statului, de la grădiniță
până la doctorat și la studiile post-universitare. Despre administrația în limba proprie, se poate spune
același lucru: peste tot în țară, maghiarii sunt reprezentați în administrație în proporție cu numărul lor,
iar în satele, comunele, orașele, municipiile și județele unde ei predomină administrația este, practic,
maghiară, desfășurată în limba maghiară. „Judecadestineliterare@gmail.com

rea” se face, de asemenea, în teritoriile majoritar
maghiare, cu judecători și grefieri maghiari. Statul
român asigură traducători ori de câte ori este necesar. Prin urmare, orice împricinat, martor etc. poate
vorbi în fața instanței, în mod neîngrădit, în ungurește.
Încă din epoca interbelică, maghiarii, ca și
alte minorități, au avut partide proprii, reprezentate
în parlament. Când nu au mai avut, înseamnă că s-au
desființat toate partidele, inclusiv cele românești
(după 1938 până prin 1944). Sub comunism, maghiarii au fost suprareprezentați în partidul unic și au
condus aproape exclusiv Transilvania de prin 1945
până prin 1950-1953, iar apoi au fost mereu în fruntea României, în toate organismele centrale, în proporție cu numărul lor și chiar mai mult. Azi maghiarii participă la guvernare constant, inclusiv atunci
când nu fac coaliție cu vreun partid majoritar. În
Camera Deputaților și în Senat nu a fost vreodată
vreo legislatură fără deputați și senatori maghiari, în
proporție chiar mai mare decât cea obținută pe cale
electorală. Nu există instituție de interes național, cât
de cât importantă, fără reprezentant/ reprezentanți ai
partidelor maghiare, de la Banca Națională a României până la Institutul Cultural Român.
Este drept că, în documentul invocat (Rezoluția de la Alba Iulia), se mai folosește odată cuvântul autonomie (mai exact adjectivul „autonom”, cum
s-a văzut), anume în articolul III, atunci când se vorbește despre „deplina libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat”. Dar aici este
vorba, evident, despre religie, despre confesiuni și
nu numai despre cele maghiare (calvină, romanocatolică din Ardeal, unitariană etc.), ci despre toate.
Nicio „religie” (confesiune) maghiară nu a fost desființată vreodată în România după 1918. Doar în
vremea regimului comunist, între anii 1948-1989, a
fost pusă în afara legii confesiunea greco-catolică,
fiind interzisă Biserica Română Unită cu Roma, dar
aici este vorba despre lezarea cetățenilor români
ardeleni de etnie română. A fost practic desființată
de comuniști una dintre cele două biserici naționale
românești care făcuseră Unirea de la 1918.
Prin urmare, în documentul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia nu este vorba nicăieri despre autonomia perpetuă a Transilvaniei și nici despre
acordarea autonomiei (teritoriale, culturale, regiona167
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le, judiciare, administrative, politice etc.) pentru
vreo minoritate (sau „popor conlocuitor”, cum se
zicea atunci), ci despre asigurarea „deplinei libertăți
naționale”, în sensurile precizate, anume dreptul de a
se instrui, administra, judeca în limba proprie, de a fi
reprezentate în guvern, parlament etc. Or, toate acestea s-au îndeplinit (în limitele normale) și se îndeplinesc și acum, zi de zi. Firește, nu există nici aici –
ca în orice lucru omenesc – perfecțiune! Anumiți
maghiari, după încetarea calității lor de națiune dominantă în Transilvania, s-au simțit frustrați și nu au
acceptat în adâncul lor această realitate. Acești maghiari, care sunt și cetățeni români, sunt liberi să nu
iubească România, dar au obligația legală să o respecte. Dacă decid să nu respecte valorile și simbolurile acestei țări, atunci ei intră în conflict cu legea.
De altminteri, maghiarii, în postura lor de
comunitate globală, nu au recunoscut niciodată unirea Transilvaniei cu România, în chip explicit, fără
echivoc, așa cum au făcut-o sașii, șvabii, ucrainenii,
polonezii, evreii, romii etc. Or, aceasta înseamnă
neacceptarea „decretului” de la 1 Decembrie 1918,
emis de majoritatea absolută a populației Transilvaniei, în acord cu toate prevederile internaționale aflate atunci în vigoare și ratificat de Conferința de pace
de la Paris din 1919-1920, revalidat apoi la Conferința de pace de la Paris din 1946-1947, recunoscut
de alte documente cu valoare juridică internațională,
deopotrivă înainte și după 1989. În acest caz, liderii
comunității ungare care au agreat și agreează această
poziție (nu cred că toți maghiarii gândesc așa!) se
situează nu doar în afara legilor românești, ci și în
afara celor internaționale și nu au dreptul să invoce
un document pe care nu-l acceptă în esența sa. Cu
alte cuvinte, nu se pot lua din Rezoluția adunării de
la Alba Iulia doar fragmentele convenabile. Dar chiar și așa, făcând pledoarie pro domo, cum s-a văzut,
liderii maghiari se înșală: declarația respectivă, cu
putere de lege doar în privința Unirii, nu prevede
nicăieri autonomie perpetuă pentru Transilvania sau
pentru minoritățile etnice din Ardeal și nici pentru
ceea ce se cheamă uneori, în mod greșit, „ținuturile
lor istorice”.
În anumite țări, în democrații de mare prestigiu
și vechime (cum sunt SUA) nu se acordă cetățenia
decât după cunoașterea foarte bună a limbii și istoriei locului și după un jurământ care nu este deloc
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formal. Este drept că România nu este America și
nici Europa nu este egală cu SUA. Europa are tradiții istorice puternice, peste care nu se poate trece
ușor și fără riscuri. Maghiarii au fost educați secole
la rând ca națiune „dominantă, nobiliară, superioară”, au fost declarați „civilizatorii Bazinului Carpatic”, regiune în care minoritățile de odinioară (românii, slovacii, croații, rutenii, sârbii etc.) ar fi trebuit
să fie etern recunoscătoare și să se identifice cu limba și cultura maghiarilor, să accepte „marea onoare”
de a fi asimilate de această „națiune generoasă ungară”. Or, națiunile respective s-au trezit și ele la viață
și și-au cerut și obținut – cum era firesc – drepturile.
Dacă doar românii ar fi exagerat, refuzând includerea lor forțată în Ungaria Mare, atunci slovacii din
„Ungaria Superioară”, croații din sud-vestul țării,
rutenii din Ucraina Subcarpatică, sârbii din Voivodina, austriecii din Burgenland și alții ar fi rămas pe
loc, ca membri ai națiunii maghiare. Dar toate naționalitățile de atunci au preferat să-și decidă singure
soarta și să trăiască despărțite de Ungaria, iar comunitatea internațională a aprobat aceste decizii.
De aceea, orgoliul nemăsurat care mai persistă în
anumite cercuri ungare, orgoliu obiectivat în mentalitatea de stăpân „de o mie de ani”, trebuie înțeles și
atenuat prin concivilitate și conviețuire, prin generozitate, chiar și prin discriminare pozitivă. Orice măsură dură luată de un stat este resimțită mai pronunțat de o minoritate sau de unii indivizi aparținând
minorităților. Sigur, un stat bine organizat și puternic ar putea să facă ordine deplină și să pedepsească
exemplar orice abatere de la lege, inclusiv în privința minorităților, cum fac Ungaria, Polonia, Cehia,
Slovacia, Ucraina etc. Dar, pe de o parte, România
nu este un stat bine organizat, iar, pe de alta, o astfel
de atitudine de forță nu ar conduce la rezultatele
așteptate de românii onești (cel puțin nu în privința
minorității ungare). Asta nu înseamnă că statul român nu trebuie să militeze pentru respectarea tuturor
legilor în vigoare. Revenind la documentul de la 1
Decembrie 1918, invocat, este bine să mai facem
anumite precizări. Acest înscris nu trebuia să fie
ratificat, în ansamblul său, de Parlamentul României. Parlamentul României a luat act de rezoluția
menționată și a dat putere de lege decretului cuprins
acolo. Iar singura decizie cu putere de lege din rezoluție era unirea românilor și a teritoriilor locuite de
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ei (cuprinse odinioară în Austro-Ungaria) cu România. Această decizie a devenit lege a României, prin
votarea sa și în Parlamentul de la București. Restul
erau principii, idei, recomandări, deziderate etc.,
bune de aplicat într-o societate democratică visată,
ideală, pe cale de a se construi. Românii nu voiau să
se transforme din asupriți în asupritori, iar acest lucru – atât cât a fost el omenește posibil – s-a respectat. Natural, ungurii din Ardeal nu s-au mai putut
simți, în Regatul României și apoi în România, precum în „Ungaria istorică”, în care discriminarea era
principiu de stat. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să
încetăm cu o legendă păguboasă, aceea că Rezoluția
de la Alba Iulia ar cuprinde în ea principiul autonomiei (teritoriale sau de orice alt fel) pentru maghiari
sau/și pentru celelalte minorități și că statul român
nu a recunoscut și aplicat un asemenea principiu.
Această idee este o contrafacere, care nu reușește
decât să semene confuzie, neînțelegere, minciună și
chiar ură etnică.
Pe de altă parte, în cadrul pregătirilor pentru centenarul Marii Uniri, s-ar cuveni făcute eforturi pentru cunoașterea în detaliu a condițiilor din 1918. Ar
trebui, în acest moment, să ne aflăm într-un stadiu
avansat al pregătirilor pentru marea sărbătoare a
Unirii. Or, un asemenea stadiu pur și simplu nu există! A fost o bâlbâială de la început (crearea în 2016 a
unui Departament închinat Centenarului Marii
Uniri) până la sfârșit (înmormântarea în 2017 a acestui organism în interiorul Ministerului Culturii, ca
un directorat sau așa ceva). Cine ce să mai înțeleagă
din asta? Eu cred că autoritățile fie că nu acordă nicio importanță Centenarului, considerându-l o acțiune paseistă, fără relevanță, demnă de „praful cronicilor”, fie că nu sunt capabile să facă nimic nici în
această privință (precum în cazul autostrăzilor, al
căilor ferate, al învățământului, al sănătății etc.).
Asta nu înseamnă că toți românii sunt neputincioși
sau inculți și că nu fac nimic în privința Centenarului Marii Uniri. Cel puțin în „Transilvania, Banat și
Părțile vestice”, ne pregătim cu decență să marcăm
evenimentul, așa cum se face la case onorabile (știu
cum se fac pregătirile în Polonia, reînviată ca pasărea Fenix în 1918, în Cehia, în Slovacia, în Croația,
în Lituania, în Letonia, în Estonia etc. Toate aceste
popoare și țări din Europa Central-Orientală au renăscut politic în 1918 și este firesc să rememoreze
destineliterare@gmail.com

acele momente fundamentale din istoria lor. Cu atât
mai mult sunt „iresponsabile, sfidătoare și halucinante” (Mircea M. Morariu) declarațiile făcute periodic de unii lideri politici și de opinie, care nu fac
decât să confirme existența războiului informațional
purtat de unii maghiari (autorități, organizații și persoane) contra românilor și contra României. Cu aroganța stăpânului de odinioară, ni se reamintește că
ungurii sunt aici de o mie de ani și că românii numai
de o sută de ani (?!), uitând că tocmai această nemăsurată mândrie, această poftă de dominare și de superioritate cu orice preț au pierdut Ungaria mare.
Asemenea lideri maghiari din Transilvania (și nu
numai) uită că românii nu mai sunt șerbi cu toții, că
s-au trezit la viață și la democrație, că vor să trăiască
în pace cu ai lor conlocuitori, fără să se mai întrebe
mereu cine a fost primul și cine a fost mai tare. Oricum, fără recunoașterea României ca stat unitar,
suveran și independent – atât cât pot fi de reale aceste caracteristici azi – nu se poate ajunge la concordie. Ar fi mult mai constructiv ca liderii maghiari să
vină cu o strategie de înțelegere și colaborare, cu
idei generoase pentru făurirea unor realități generoase, chiar și cu vorbe bune și de laudă atunci când
este cazul. Pentru ei, România este o catastrofă și are
o sigură vină, aceea că există, iar românii sunt născuți să fie slugi și să asculte de „civilizatorii Bazinului Carpatic”, cum se spunea și se scria până nu demult. Asemenea conducători ne dau și lecții de istorie, ne reamintesc cât de vechi sunt ungurii pe această lume și, în special în Transilvania, ne spun că în
suta de ani trecută România nu a făcut nimic de bine
în Transilvania sau că, dacă s-a întâmplat ceva pozitiv, atunci contribuția a fost a comunității ungare.
Domniile lor, fiind politicieni, ar trebui să cunoască
psihologia maselor și să nu întindă mereu coarda,
semănând valuri de dispreț și de desconsiderare față
de poporul român, mai ales că exemplul „țăriimamă” este, în acest moment, deplorabil pentru toți
democrații europeni, care văd în politica autorităților
budapestane proslăvirea lui Horthy Miklos și a altor
spirite totalitare, condamnarea străinilor și a refugiaților, controlarea învățământului superior etc. Din
fericire, românii nu mai sunt nici slugi și nici supuși
ai altora, pot gândi cu mintea proprie, pot cunoaște,
compara și trage concluzii. În acest spirit, nu se vede
decât un rezultat din politica unora dintre liderii ma169
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ghiari: tendința de izolare a minorității ungare din
România, îndemnul de a nu se integra în societatea
românească (ceea ce cuprinde implicit și ideea de a
emigra), sfidarea poporului român, a valorilor și a
simbolurilor sale. Dacă „maghiarii din România nu
au ce să sărbătorească în 2018”, este clar că nu recunosc legitimitatea statului în care trăiesc, România.
Iar aceasta reprezintă o încălcare gravă a Constituției
și se pedepsește în justiție. Or, în acest mod, nu se
poate conviețui. Pentru conviețuire este nevoie de
generozitate, de înțelegere, de dăruire, de spirit de
alteritate și nu de lecții de aroganță. Am vrea să vedem toate aceste lucruri de bine în practica de fiecare zi a conducătorilor maghiari din România, din
Ungaria și de oriunde. Din fericire, mulți maghiari
din România sunt cetățeni fideli și respectuoși ai
statului în care trăiesc.
Altminteri, românii nu sunt deloc căpcăuni
sau distrugători de identități, cum sunt pe alocuri
prezentați de unele minți înfierbântate și visătoare la
gloria Ungariei Sf. Ștefan. Iar pentru 2018, oameni
și instituții ne reunim acum și ne vom mai reuni în
continuare ca să punem la cale ceremonii frumoase,
pertinente, cuminți, dar mai ales să publicăm volume
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de izvoare și sinteze, să scoatem la lumină noi mărturii de epocă, să renovăm clădiri istorice (inclusiv
ale minorităților, cum se întâmplă mereu), să primenim și redeschidem muzee (inclusiv care glorifică
trecutul ungar/secuiesc), să reparăm străzi care duc
la cruci și la monumente închinate anului 1918, să
ridicăm statui și alte imnuri de mărire Regelui Ferdinand, Reginei Maria, lui Ion I. C. Brătianu, lui
Gheorghe Pop de Băsești, lui Vasile Goldiș, lui Iuliu
Maniu, lui Iuliu Hossu, lui Miron Cristea, lui Alexandru Vaida Voevod și câtor altora care au lăsat
deoparte orice ranchiună spre a se pune în serviciul
națiunii române. Păcat însă că nu ne putem coordona
cât de cât, ca să fim în armonie și să funcționăm
simfon și sincron, așa cum se cade la mare praznic.
Democrația nu trebuie să degenereze în anarhie,
pentru că riscăm să periclităm ceea ce marii bărbați
de stat menționați au construit acum un secol. Personal, aș vrea să-i văd în 2018 pe toți marii intelectuali ai României și ai românilor puși în serviciul
public și angajați în decizii de răspundere pentru
țară, așa cum au făcut înaintașii noștri la 1918, când
au trăit „ora astrală” a neamului nostru.
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Paulina POPA
(ROMÂNIA)

CE IVORIU ÎMPĂRĂTESC
ce ametist deasupra noastră,
în interiorul nostru și sub noi…
mult mai sub noi.
Suntem locatari ai orașului din cer.
Ce mister, Onia, să privim culorile lumii.
Suntem un ametist fațetat
prin care, privită,
lumea are o mie de fețe,
şi acelea multiplicate şi ele,
atât cât să se ascundă într-o realitate
despre care nu ştim mai nimic.
Stăm în interiorul lui şi ne minunăm
când privim fețele diforme.
Sublimul și grotescul sunt frați,
se apropie prea mult de
lumea noastră.

lanț ce nu se rupe,
nu se mai rupe.
NU SE MAI RUPE
lanţul oamenilor din conclavuri murdare.
Nu se mai rupe lanţul unei găşti fără minte.
Un poet a încercat asta,
a privit cu atenţie fisura şi a luat o secure,
a plecat să repare ce mai putea repara,
dar era încă noapte şi ape mari s-au ridicat.
Mai avea mult de mers până să se facă lumină.
Mai avea mult de navigat pe site-ul morții
până să producă înlunarea
ori însorirea lui şi a semenilor săi.
mai avea poetul mult de citit,
mult de admirat pânza morții,
mult de alunecat ori de umblat pe jos aşa ca Slavici,
timp de
şase săptămâni.

LUMEA NOASTRĂ
ŞASE SĂPTĂMÂNI
legată de social ca liliecii de tavan.
O privești și spui:
vine şi trece prin noi ca o lance,
vine şi trece ca un fulger,
ca un sunet trece,
ca un gând, acela care se opreşte
mult prea departe pentru a-l mai auzi.
Vine şi se duce,
vârf de lance este,
fulger,
destineliterare@gmail.com

au trecut de când plouă fără-ncetare.
Șase săptămâni de când s-au surpat cuvintele
şi sunetele au luat-o la vale.
Acum
se adună adverbe,
poemele sunt stăvilite,
doar noroaiele inundă.
Cineva setează greşit softul.

171

Destine Literare
Mult mai înalte ca societatea,
voci
se aud în piața publică.
Nu plouă peste cuvinte,
nici ninsoare nu este.
Secetă şi pulbere
cât vezi cu ochii.

și cei care vor veni
să deslușească ridicarea undelor spre Iisus
cel care le-a scris pe toate
într-un soft interzis înțelegerii oamenilor.
Vom înțelege curând
cum din osuare apare lumina
ca o minge de foc,
vom înțelege
cum ne izbeşte în piept.

CÂT VEZI CU OCHII
Atunci vom înțelege și cântecul:
s-au adunat mormane de gunoaie.
Străzile sunt pline de gropi
făcute anume să dezgroape din urbe
puținul care încă adormea liniştit.
Sub geamul meu cresc buruienile unei vieți
pe care am vrut să o trăiesc normal.
Mă prefac că sunt vie,
într-o lume în care nimic viu nu se mai arată
printre societățile
fumate și ele
de la capătul
celălalt.

CELĂLALT,
dragă Onia,
privește dintr-un unghi
care nu va fi limpede niciodată,
pentru cel privit.
Celălalt trăiește în orașul din cer,
scrie cu sânge pe oasele străbunilor,
atât cât să poată înțelege
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Sub sân crește o lume adevărată.
Acolo este o fereastră deschisă mereu.
În rama ei cresc amintirile voastre,
strălucirea lor o suportați cu greu.
Sub sân, râul roșu de rod și rugăciune,
fructele dragostei cele ca luna.
Le culegeți și le-așezați pe masă,
într-una le căutați sămânța, într-una!
Vă întrebați de ce mai sunteți vii
în viul care tot mai viu vă strânge.
Ați cultivat în versuri copacul
care de prea multul rod se frânge.
Celălalt trăiește în orașul din cer,
priveşte prin fereastră
şi cheamă în jur
undele urcate în cupe de sânge.
Din osuare izbeşte lumina,
Iisus în lumea frumuseților.
Stejarul de la Mamvri
crește fără-ncetare
în rama ferestrei.
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Viorica POPESCU
(ROMÂNIA)

UITAȚI PE ROGVAIV
Suspendați de-un fir de timp
Mereu mai viu
Ca o chemare
Din zări se-aprinde
Un ecou
Dintr-o poveste
Colorată-n curcubeu
Ca-ntr-un concert
de Claidermann
Și-o tot mai vie
Baladă pentru Adeline
Din noi zidind
Alt tainic curcubeu
Cu noi la câte-un capăt
De visare
Și-un deziderat de curcubeu
„Așteaptă-mă și ieri!”
NUNTIRE AUTUMNALĂ
Se mărită podgoriile
Își nuntesc sărbătorile
Ciorchinii cu ochi de glorie
Se retrag în taverne
De nuntiri eterne
La flacăra vinului
Să-și împlinească destinul
SEMINTE
Suntem, ești, vom fi
Semințe
De pom
Sau de vremi
destineliterare@gmail.com

Vii în promisiuni
De timp memorabil
Cu iz de istorii
Ca fructe de rodii
Sau firesc timp efemer?
Lucide întrebări:
Am fost, suntem
Semințe cu rod?
TRANSPLANT?
S-a anunțat: se poate face transplant
De ochi, de inimă, de ficat
Iar acum , și de cap
Problema-dilemă a tuturor / și a mea/
Ar fi al cui cap l-am vrea…
Poate unul de mare savant
Sau de academician luminat
Ori al celui mai fericit om de pe pământ
/S-a stabilit că este unul stăluminat
Care nu are nicio problemă de comentat
Dar nici vreun talant de adăugat../
Mai grav ar fi ce facem cu capul abandonat
Pe care măcar parțial toți il iubim
Pentru că ne-a fost dat să-l desăvârșim
Și la cât am muncit pentru el
I-ar trebui un nou trup
Deci mai bine
„Daţi-mi un trup voi, munților!”
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42 RETORICĂ
Noi oamenii
Nu suntem nici cât copacii
Suntem veșnic nemulțumiți
De ceva, de cineva
De lanțuri și rădăcini
De cărți sau de nepoți
De stoluri și cântecul lor
Sau chiar și de noi

Se vede că avem corigențe
Chiar la inteligențe
Cine ca noi se poate supăra
Că ne provoacă la reverii
Luna?
Ați văzut vreodată
Pietrele fluturii florile
Revoltate pe soartă?

Desen de Vasile Mic
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Vavila POPOVICI
(U.S.A.)

Eugen Evu
de Vavila Popovici (cea căreia îi spunea „surioară”)

”- Ce este poezia pentru dvs., domnule
EUGEN EVU?
- Pentru mine, poezia este, înainte de toate,
catharsis. Așa cum ea a fost încă de la începuturi,
din vechime. Poezia vindecă lumea de întuneric și
de spaimele minții. De fricile primordiale. Pentru că
în om există frica asta instinctivă de întuneric și
moarte. Și poezia te poate curăța de aceste angoase.”
Eugen Evu a decedat în data de vineri 20 octombrie 2017, într-un centru de îngrijire din orașul
Hunedoara. Înmormântarea a avut loc pe data de 25
octombrie, în orașul în care s-a născut și a trăit laborioasa sa viață.
Născut la 10 septembrie 1944
în Hunedoara, din părinții Gheorghe și
Clara, căsătorit cu Maria și având copiii : Gloria-Eva, Sorin Sargețiu, Remus-Septimiu.
Studii liceale - în orașul natal.
Urmează școala Profesională de Metalurgie și o școală tehnică la Hunedoara.
Activitate literară: Debutează
în revista « Familia », în anul 1970, cu două poeme,
apreciate elogios de Sf. Augustin Doinaș.
Editorial a debutat, prin concurs, în anul
1974, la Editura Facla din Timișoara, cu 21 de poezii, în volumul Toate iubirile.
Debut în presă: 1963, în ziarul Flacăra Hunedoarei, cu poezia « Dansul albastru ».
A înființat cenaclul literar „Izvoare”, apoi
„Lucian Blaga”, care ulterior și-a schimbat denumirea în „Dan Constantinescu”. În 1981 primește predestineliterare@gmail.com

miul Televiziunii Române. A lucrat ca instructor
metodist la Casa de Cultură Hunedoara, în specialitatea literatură, muzică, arte plastice, aducând orașului numeroase premii pentru teatru , teatru de copii.
Este autor a doua piese de teatru, premiate la nivel
național, cu locul I, la Cluj și Arad. Desfășoară o
bogată activitate publicistică. A înființat primul săptămânal al Hunedoarei, ziarul „Renașterea Hunedoarei”, care a apărut între 1990-1991.
Abordează genurile: poezie, proză, eseu, teatru scurt, jurnale, satiră și umor, pamflete, critică
literară și arte plastice, publicistică, memorialistică.
Fondator al publicațiilor de cultură și artă,
trimestriale și săptămânale: „Renașterea Hunedoarei”, redactor șef al primului săptămânal liber editat la Hunedoara (1990);
„Bufnița” publicație de satiră și umor
– 1991; Revista de cultură și Artă „Vitraliu Hunedorean” – red. Sef, (1997);
Revista „Constelația Dragonului”,
Deva 1998); Emisiuni radio Color,
Hyunedora, cu Mircea Goian; Director
fondator al revistei „Provincia” renumită Noua ProVincia Corvina” (anul
16 de apariție neîntreruptă, în 2012);
Fondator redactor șef al magazinului intercultural
european „Palia literară”, Orăștie, director Elena
Daniela Sgondea, (dec. 2011); Colaborator-semnatar
a numeroase publicații din țară și străinătate. Antologator a șase volume cu scriitori români și străini,
traduși din italiană, germană, engleză, franceză, croată, maghiară, spaniolă, siriană. Antologator al unor
volume de tineri scriitori precum și al antologiei
„Harfele Harului” – de poezie creștină și străină, în
tandem cu Ion Urda.
175

Destine Literare
A fost membru în colegiile de redacție ale
mai multor reviste și ziare.
Eugen Evu a publicat peste 40 de volume de
poezie și proză - eseuri, jurnale, literatură pentru
copii numeroase articole, studii, cronici literare și de
artă, interviuri în reviste de cultură și de artă, în ziare
locale și centrale. Și-a făcut cunoscute și dosarele de
urmărit de către fosta Securitate, documente care
însumează aproape 500 de pagini de mărturii, înregistrate în aproape două decenii, din anii 1970 și
1980.
A primit diploma de „Cetățean de Onoare al
Municipiului Hunedoara”. I s-a decernat „Cheia
municipiului Hunedoara”. Este nominalizat în Dicționarul "Who's Who" (2001).
A obținut peste 30 de premii ale revistelor
literare la festivalurile – concurs; concurs interjudețean pentru creație poetică (1974 - 1989); Laureat cu
premiile I și II la poezie, teatru poetic, teatru scurt,
teatru pentru copii (creație și regie) televiziune și
radio, la București, Cluj-Napoca, Arad, Câmpina,
Oradea, Reșița; Premiul tineretului pentru poezie si
reportaj al TVR, 1986; Trofeul „Micului Cititor”
(Deva, 1997); „Premiul Special”, la Salonul Inter-
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național de Carte de la Oradea, pentru volumul
„Grădinile semantice” (1999); Premiul Salonului și
Târgului de carte, Deva (1998); Premiul „Novalis
Kreis” - Literatur und Muzik, Munchen, Germania,
decernat de un juriu germano-român, președinte:
Robert Stauffer, președintele Uniunii Scriitorilor
Germani din Bavaria, pentru cartea „Grădinile semantice” (2000); „Diploma de Onoare” a Universității din New-Mexico, decernată de International
Association of Paradoxism. (2001); „Premiul special
al juriului pentru poezie”, la Festivalul Internațional
de Poezie, Deva, 2001; Premiul Societății Scriitorilor Francezi pentru autorii din est (Euro-Poesie)
(2002); Premiul pentru poezie al Academiei de știință, Literatură și Artă, Oradea (2002); Premiul Special al ASLA și Academiei Romano-Americane „The
27th Annual ARA Congres” (2002); Premiul Universității Oradea și U.S.R. pentru cartea „Tresărirea
focului” (2002); Premiul „Le Printemps des poetes”
(Paris, 2003).
A colaborat cu multe reviste din țară și străinătate.
Prietenii si colaboratorii nu-l vor uita niciodată! Dumnezeu să-l odihnească!
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Susana ROBERTS
(U.S.A.)

Tu es une fleur qui attend encore comme un bouton, mais tu mûriras et sortiras de ton confinement. Regarde ! De notre amour se lèvera ta lumière, ta brillance, ta joie, ton espérance. Finish Hymn-John L.
Runeberg – Poète National Finlandais.
Din blomning, sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång.
Le Retour
(En honneur à la Finlande et
à mon grand-père John E. Roberts)
Aujourd’hui les oiseaux emmènent
Les miettes de mes mains et
On croise le soupir nocturne
Des grillons
Dans la syllabation de mon jupon
Aujourd’hui le jasmin est allé danser
Avec la jupe d’argent
Sur un miroir de crocus safran et de magnolias
Et j’ai laissé la lune m’abriter
Quand le soleil de minuit s’arrête
Et que le vent peint l’ombre du cerisier
Le lion et les lauriers
Sur les murs blancs
Le retour
Les montagnes de Snowdania
La chute des fruits
Me remplissent les pupilles d’amour
Tes champs cultivés
En même temps que les années
La forêt interne
Ma mémoire pour le lac
Te tenant toujours la main
Une source de rêves
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Eliza ROHA
(ROMÂNIA)

Fremătând de viață
(„Oglinda din vis” de Gabriela Banu - Editura Betta, București, 2017)

Se spune că, pentru un scriitor, cea mai bună
carte este următoarea. Într-adevăr, ”Oglinda din vis”
fiind următoarea carte de proză scurtă, după celelalte
două apărute în anii 2013 și 2015 la Editura Betta,
este evidentă evoluția, printre povestiri aflându-se și
proza ”Burlescă”, deplina câștigătoare a Premiului
special al juriului la Concursul Național de proză
scurtă ”Nicolae Velea”.
Doamna prof. Gabriela Banu s-a afirmat cu
un condei clar conturat, de scriitoare adevărată, încă
de la prima apariție editorială, având ca ”zestre literară” o cultură generală bogată în calitate de licențiată în filologie și un bun renume ca
traducătoare din opera literară a unor
importanți scriitori de limbă spaniolă
și portugheză, și, ceea ce este de netăgăduit, talent, un car de talent. Cred
că acest talent, dublat de acribia profesională, a impus-o în elita traducătorilor de beletristică. Spirit vivace și
întreprinzător, mânată de pasiunea
muncii și a cunoașterii, nu a rămas
într-un turn de fildeș, abandonânduse doar studiului, ci s-a aruncat cu
mult curaj în apele tumultuoase ale
vieții, ca profesoară în localități rurale și apoi în Capitală – Liceul Cervantes și Institutul
Cultural Spaniol, devenind o conștiință lucidă a
vremurilor sale.
Doamna Gabriela Banu scrie o literatură realistă, fremătând de viață, chiar și atunci când povestirile sale alunecă în zona fantasticului, a paranormalului. Este de remarcat firescul și ușurința cu care
trece hotarul dintr-un spațiu în altul, intrarea în fan178

tastic fiind adesea o metaforă subtilă, o aspirație care
nu o îndepărtează de realismul trăirilor.
Paleta personajelor este diversă, de la intelectuali și artiști, cum ar fi cele din prozele ”Joi” și
”Oglinda din vis” la noua pătură a lumpenproletariatului din povestirea ”Vârtej”, de la mediul rafinat
intelectualist la umila comunitate a săracilor și dezmoșteniților norocului – povestirea ”Petra”. Situate
de oricare parte a baricadei sociale, personajele sunt
configurate în tușe precizie, acțiunea povestirilor
este rotunjită, confruntările sunt dramatice, nu numai
cu mediul înconjurător dar și cu propria conștiință,
cu alternativele propriilor decizii.
Povestirea cu inserții fantastice
”Oglinda din vis” este concludentă în
acest sens.
Este un bun psihanalist, în
același timp înțelegătoare, își tratează
personajele cu tandrețe, delicatețe
specific feminine, uneori mămoasă
sau, după caz, cu ironie directă, persiflantă ori abia sesizată. Are o gândire
generoasă, un condei aplicat pentru
orice stare sufletească. În același
timp, folosește o exprimare pliată
perfect pe mediu și personaje, folosind o gamă diversă lexicală, de la eleganță la expresii hazoase. Dialogurile sunt vii și percutante. Reușește să redea atât de convingător atmosfera povestirilor sale, încât lasă cititorului impresia că face parte
din mediul respectiv. Nu lipsesc hazul și satira, cum
ar fi în povestirea ”Burlescă” sau ”Dublu”, ori nuanțele justițiar-educative, surprinse cu abilitate în
”Bolnav de vrabie” sau ”Aripi de pescăruș”.
destineliterare@gmail.com
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Trăirile personajelor sunt puternice, construcția acțiunii pare adesea cinematografică, trepidantă, în același timp așezată pe descrieri succinte,
prin metafore admirabile: ”(…) satul se înfășura
într-o beznă ruptă doar de lătratul câinilor care se
strângeau în haită și de puzderia de stele care înspicau cerul… Așa că ieși tiptil pe fereastră și se întâlni
în capul uliței cu ceilalți – toți aveau câte un băț în
mână, să se apere de câini, numai Florin venise cu
mâinile-n buzunare… Fluiera într-un anume fel și
potăile veneau de se gudurau pe lângă el…”(Bolnav
de vrabie). Dar de la lumea satului trece cu ușurință
în lumea încărcată de simboluri a artiștilor plastici,
mânuind figuri de stil - metafore, epitete, oximoroane și așezându-le într-un întreg pentru a induce o
anume stare sufletească: ”Trecuse și marțea, și
miercurea, vântul fierbinte începuse iar să clătească
gura copacilor și să le arunce frunzele ca pe niște
dinți stricați, iar Smaranda – păr întunecat bătând în
albastru, umeri albi precum cotorul de varză – încă
mai lenevea în pat… O frământaseră niște vise care
se conturaseră într-o beznă albă și acum încerca să și
le amintească (…)”.
Excelent este surprins momentul deșteptării
primilor fiori de iubire ai micuței Petra, un copil
dotat cu inteligență și talent muzical, dintr-o familie
de lăutari țigani care se zbate într-o nedreaptă sărăcie, încercând să răzbească prin muncă și destoinicie. Fetița povestește cu patos și naivitate pitorească
tot ce i se întâmplă și se petrece în micuța comunitate a cătunului în care locuiește: ”(…) – Am sfărâmat
scoica. Toată am sfărâmat-o, în mii de bucățele. Iar
pe el, pe Trotinetu’, am să-l gherui. Semnul trădării
o s-arate fața lui. Și nici vorbă de cin: asta – marinar
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cu grad înalt? – După ce mi-a dat o scoică la fel ca
Marinelei? Și ca Ioanei? Când am văzut că erau tot
rozalii ca a mea, m-am înverzit. Cu așa ură coclită
m-am uitat la el, încât s-a speriat. Și a fugit. Da, cred
că ”ură” se spune dacă nu mai iubești pe cineva…
(…)”.
Condiția vitregită a tinerelor profesoare care
nu-și găsesc perechea, nu reușesc să se împlinească
în plan personal este redată cu un substrat ce ține de
impactul unor forțe malefice, cumva proiectate din
străfunduri primitive ale vrăjitoriei cu însemn yin.
Cancelaria unei școli este suprasaturată de energii
ale unei feminități reprimate, neconsolate care, trecând printr-o prismă din cristal, induc efecte năucitoare asupra mentalului și comportării feminine,
surprinse original în povestirea ”Efectul prisma”.
Lesne de observant, disponibilitățile stilistice
sunt multiple, povestirile sunt când la persoana întâi,
când la persoana a treia, servind mesajul plin de înțelesuri, ce conduce adesea către meditație asupra
marilor și micilor probleme omenești, capitale și în
același timp atât de simple, pentru că viața, prin unicitate, curge implacabil odată cu timpul și nimeni nu
ne-o dă înapoi. Cartea, prin diversitatea ei, mărturie
a respectului față de om și viață, indiferent de condiția socială, este o frescă nu numai a întâmplărilor de
viață dar și a aspirațiilor personajelor, a trăirilor interioare, a racilelor societății în care trăim.
”Oglinda din vis”, o incontestabilă reușită literară, se citește pe nerăsuflate, se termină prea repede, subiecte, personaje variate, vădind virtuozitate
profesională, întâmplările parcă sunt scrise cu o pană
însuflețită de un spirit generos, inteligent, aplecat
asupra destinului omenesc.
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Paula ROMANESCU
(ROMÂNIA)

Iarna în haiku şi tanka
muntele sub nea
pe urma caprei negre
urletul haitei
raza lunii şi-ascute
tăişul printre cremeni
montagne sous la neige
sur les traces de la biche noire
hurlement de la meute
le rayon de lune aiguise
son tranchant sur les rochers
*
soborul de ciori
o cărămidă spartă
în coşul casei
pentru a doua oară
nu-i pârtie-n ogradă.
conclave de corneilles
une brique de la cheminée
tomba sous la neige
depuis deux ans pas de sentier
vers le seuil de ma porte
*
trec colindători
pârtioară prin gardul
dinspre staulul gol
sub ieslea năruită
scâncet de căţeluşi
chanteurs de noëls
sentier sur neige de la haie
à l’étable déserte
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sous la crèche sans bêtes ni foin
gémissement de chiots
*
carte de pe front :
« eu sunt bine ger mare
voi cum o duceţi »
ninge-n valiza tatei
de şapte lungi decenii
carte de la guerre :
« moi, ça va il neige mais vous ? »
empreinte d’une larme
ça fait septante ans qu’il neige
dans le coffre de mon père
*
cu fiece zi
timpul se-nstrăinează
pe nesimţite
într-o zi n-o să mai am
despre el nici o ştire
sans crier gare
sous mes yeux le temps devient
un grand étranger
un beau jour je n’aurai plus
de ses bonnes nouvelles
*
Râpa Roşie
prin zăpada sticloasă
colindătorii
steluţe cântătoare
la poarta poetului
destineliterare@gmail.com
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Le Ravin Rouge
dans la neige étincelante
chanteurs de noëls
petites étoiles tremblantes
à la porte du poète
*
pisoi aruncat
bipeda fiară trece
prin albe ninsori
în zori un ghem de zmoalǎ
între puii căţelei
chaton sans abri
la bête bipède passe
insouciante
à l’aube une noire quenouille
entre les chiots
*
negru-albastru
pe creanga-nzăpezită
corbul Nevermore
jur împrejur tăcere
şi Edgar nicăieri
enneigée la branche
le corbeau Nevermore
couleur bleu noir
tout autour le silence
introuvable Allan Poe
*
casa bunicii
sub albe zǎpezi grâul
pâinea în vatră
în pipa bunicului
pânǎ şi fumul galben
chez la grand-mère
sous la neige le blé en herbe
le pain dans le four
dans la vieille pipe du grand-père
même la fumée a jauni

destineliterare@gmail.com

*
câmp sub zăpadă
căprioara tresare
lung sunet de corn
sub felinarul lunii
stins urletul de fiară
champ sous la neige
sonnent les cors de chasse
frissonne la biche
la lanterne du ciel
allume les yeux des loups
*
gǎurit sacul
în magazia veche
vesel chiţăit
putinica de varzǎ
plinǎ de importanţǎ

troué le sac
dans le vieux grenier
joyeuses les souris
la tinette de chou
pleine d’importance
*
flăcău tomnatic
mândrele de-alaltǎieri
indiferente
pe uliţa satului
codanele-i zic nene
vieux garçon
les jeunes filles d’avant hier
indifférentes
sur le chemin du village
les fillettes l’appellent oncle
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Ioan N. ROȘCA
(ROMÂNIA)

Poeme
A fi ca într-o pasăre închis
Pasărea avântată în eter,
cu trunchiul drept şi aripi larg deschise,
iat-o căzută pe pământ din cer
cu trupul strâns sub zodii interzise.
Doar ochii ei albaştri, de mister,
mai spun că în ei mai palpită vise,
că sufletul e încă mesager
al luptei cu destine indecise.
A fi ca într-o pasăre închis:
a crede în albastrul cel din vis.

O, brad frumos!
Brazi fulgeraţi din picioare,
măreţi, de tării suspendaţi,
arbuşti crescuţi pe răzoare,
mărunţi, dar în pace lăsaţi.
O, brad frumos, trăsnit în furtună,
atât cer în tine ai strâns!
În lipsa ta rămâne o dună
scăldată de-al ploilolor plâns.
Arse priviri, şi linişte, şi cariu
Ce arse priviri de tristeţe
la cei ce rămân şi ce ştiu,
şi ce licăriri de speranţă
la cei cu un pas în sicriu!
x
Ce linişte ne-mparte şi desparte!
Oricine-ar fi e grav şi e tăcut,
clamoarea şi speranţele-s deşarte,
ţipă frumos numai un nou-născut.
x
Într-un spital paşii devin mai moi,
acolo se respiră ca-n acvariu
şi simt că-n fiecare dintre noi
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la rădăcina vieţii stă un cariu.
Stanţe de Dor
Mă doare dorul de tine:
ca lumea-n genunchi la icoane,
sau pasărea-n zbor ţintuită,
sau luna murind când răsare.
x
Cum Soarele apune fără tine,
pare o Lună suită pe deal,
cu mine sunt şi nu mai sunt cu mine,
încremenit e orice ideal.
x
Să îţi văd ochii albaştri-verzi
surâsul lor ca peruzeaua...
Degeaba grâul a-nvins neaua,
când tu în nesfârşit te pierzi...
x
Peste urât, peste dezastru,
zâmbetul tău ca un astru.
Eşti
Eşti infinit de aproape,
în inima mea.
Eşti infinit de departe
de ultima stea.
Aici
Nu în stele,
nu în pământ,
în apă, în vânt,
nici în cuvinte,
nici în statui,
eşti tu!
Numai aici,
în sufletul meu,
Iubirea mea,
acum şi mereu.
destineliterare@gmail.com
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Lie...
Cu zorii de zi înalţi în tării
un cântec voios şi duios
prinzi bolta cu el în raze-aurii
şi-o-ntinzi peste câmpul mănos.

Acum sunt însă doar privire
numai auz deschis spre sfere
în flori şi frunze risipire
în orga vântului tăcere.

Şi puii treptat din ţărnă spre cer
să bată din aripi înveţi
şi proaspătul tril de nou mesager
al noilor lor dimineţi.

Vis
Mă-nalţ de la pământ la cer
ca pe un covor fermecat,
plutesc cu tine printre stele
pe-un bidiviu înaripat.

Şi cum într-o zi candva într-un an
al tău tril s-ar stinge tăcut
lipsind de aici, din grâul din lan,
suna-va în cer renăscut.

E vis, e vis adevărat?
O, dar am revenit din astre!
De ce-ai rămas, de ce-am plecat?
Unde sunt visurile noastre?

Totuşi…
De-atâta dor sufletu-mi arde
şi poate s-ar preface-n fum
dacă în toamna de acum
în pomi n-ar exploda petarde,

Precum un foc
Era-ntuneric şi ploua pe lotuşi
iar noi dansam cu barca peste val,
doar o lumină ne spunea că totuşi
am mai putea ajunge la un mal.

dacă în auriul fum
ce se înalţă spre stindarde
n-ar ţâşni arcuri de parfum
din rozele de halebarde.

Era lumina sufletelor noastre
ce-n noapte scânteia fosforescent
împrăştiindu-şi razele albastre
ca dinspre mare spre un continent.

- Şi totuşi, unde noi ,,şezum”
mai plâng acele calde coarde mi-ai spune, dac-ai fi pe drum…
când plouă stele pe mansarde.

Şi amândoi eram numai lumină
în ploaia şiroind pe amândoi
şi lunecam pe apă în surdină
precum un foc spre ţărmurii din noi.

Autumală
Când toamna bate mult în galben
mă tem că sufletul s-ar pierde
când păsări negre, păsări albe
coboară-n iarba încă verde.

Dăinuire
Plin de flori albe, cerul stă să cadă,
prin vânt petalele prind să foşnească,
pe mâini, pe frunţi ning fulgii de zăpadă,
pe însetate buze, ca de iască.

Când dinspre fumuria zare
un fel de ceaţă ne-mpresoară
lumina sufletului oare
va străluci ca astă-vară?

În suflete rămân ca nestemate
chiar dac-afară-ncep să se topească...
Prin veacuri de ninsori înveşmântate
va dăinui zăpada sufletească.

destineliterare@gmail.com
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Lia RUSE
(CANADA)

Nostalgii autumnale
ELEGIE
Din strălucirea cupelor eu sorb doar vis,
Aşa,.. cum vara din sat,.. cum primul sărut
Şi ce-a fost între noi, pentru mine ce-ai scris…
O,.. aş vrea să -tot- am doar trecut!
Din cupă, încă, sorb cu melancolie
O amintire prinsă-n suflet, surâzând,
Nu-nţeleg de ce viaţa, azi, e târzie
Şi sorb iar, puţin vis fremătând.
Sunt în grădină, spice de lună mă ning,
Mă luminează, lucind pe cerul senin.
Sunete, de ocarină plânsă, m-ating!
Ce-am avut mi se pare divin…
Şi mă văd cum umblam prin livezi brumării,
-Doi copii cuminţi ţinându-se de mână-…
Mă îmbăt, sorbind vis, sub aştrii-argintii
Într-un joc de pace străină.
Da, mă simt, mai mereu, ca o frunză plutind!
Să mă vindec -de noi- n-am să pot nici de mor,
Sunt amintirea din potir şi… azi zâmbind
Spre satul meu de care mi-este dor…
Din strălucirea cupelor, eu sorb doar vis,
Apoi,.. vara din sat, apoi,..primul sărut
Şi ce-a fost între noi,.. pentru mine ce-ai scris…
O,.. aş vrea, să -tot- am, doar trecut!
NE-A MAI RĂMAS…
Mai ascultăm un cântec necântat…
Fioru-n noi prelinge bucurie,
Iubirea se-ncinge-n armonie
Ca loboda pe treren neumblat.
Ne-am întâlnit, noi doi, în poveşti vii
Când lesne-nţelegeam anotimpul,
Copilăresc a înfrunzit şi timpul
La flama-mbrăţişărilor târzii.
Ca ceru-ntins pe ondulări de nor
Ne-am înfăşat în crini albi de candoare
Şi,.. ne-am făcut mândrie foşnitoare
De drag, de împlinire şi de dor…
O, ştiu câtă iubire mi-ai şoptit
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În ploaia unor tei sub lună plină
Ce-a aruncat argint,.. ne-am fost lumină
Şi ne-am fost jar în dorul nerostit.
Tu,.. inocenţă!... Îmi vine să plâng…
În sângele ce le simte pe toate
Degetele se prind pe ne-ntâmplate,
Crengi de dor ne strâng, cu murmure,-n crâng!
Sub clipe-nfierbântate, dorul ţi-e foc,
Cum mă cuprinzi în dulce-nţelepciune,
Iubirii mele eşti miezul de minune.
Şi,., în fuga noastră, cântăm de noroc…
NOI DOI
Noi doi!.. Strada gării, paşi timizi, aduna…
Vis şi toamnă,.. pe vreme, asfinţit sângeriu!
Tropăia, sub picior, asfalt vechi,.. şi-n târziu,
Peste timp, soarele umbre lungi desena.
Pe tăcerea înaltă, suflul unei iubiri,
Fulgerată şi ea ca şi ochii în dor,
Înfrunzind zodiacul peste presimţiri
Călătorea neştiutor spre interior.
Acel dor de atins, mângâieri de bujori,
Legăna iubirea-mpăturită în noi,
Erau ploi de tăceri, de viori, de fiori
Şi fire aurii ne legau pe-amândoi,
Înşirând chiar un vis neîntâmplat în poveşti
În tăcerea ce-a strigat înfiorată,
Aruncaţi amândoi pe culmi omeneşti
Clipele jucau în jurul nostru roată…
Ne-am privit într-un dor cunoscut de iubiri,
Într-o stradă veche cu luciri noi de-argint
Şi tot ce-a fost mai sfânt, în razele subţiri,
A înnodat un timp cu fire de alint…
…………………………………
Noi doi!.. Strada gării, paşi timizi, aduna…
Vis şi toamnă,.. pe vreme, asfinţit sângeriu!
Tropăia, sub picior, asfalt vechi,.. şi-n târziu,
Peste timp, soarele umbre lungi desena.
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Melania RUSU-CARAGIOIU
(CANADA)

CÂNTAȚI, POEȚI CÂNTAȚI
Grupaj de poeme închinate poeților
SONET OMAGIAL

DIN POVESTEA INULUI

Pentru periplul său cu sonetul românesc în spațiul
Continentului Nord American, iulie-august 2017

Lui Adrian Munteanu
Motto:
,,O, Românie, dintre-ai tăi
,,În veci se-‘or naște pui de lei !”
Autoarea
Muntean poet, Adrian ,–mări,
Pe drumuri de argonauți,
Pe urma pașilor pierduți,
Slove presari prin alte zări
Un inc ce neaoș pui de dac,
Trimis din plaiuri de Boian.
La păs trecut-ai un ocean
Sprea-mbogăți un grai sărac.
Dar când descins-ai printre mulți,
Toți frați de-ai tăi, strânși în noian,
Același grai puteai s-asculți.

Când umblau pitici prin lume
Şi nu se născuse Maşa,
Învăţau ţâncii la şcoală
Despre " inul şi cămaşa ".
Basmele trăiau, pot spune,
Dar ... nu fantezie goală.
Astăzi s-a schimbat povestea,
Dar subiectele-s la fel;
Inului i s-a dus vestea
Ce pânzeturi face el.
Din sămânţa ca lentila,
Din irisul de pisică,
Creşte ca la potentilla
Floarea-i viorie, mică.
Se înalţă albăstrui,
Garnisit cu duble foi;
Caier de mătase-n cui
Şi la joc altiţe noi.

Și-n straiul de român tăran,
Te-au strâns la piepturi oameni culți,
Jurându-ți dragostea de neam.
Montréal, 29 iulie 2017
Notă: Boian, sat din Bucovina strămutat
parțial acum 100 de ani în Canada
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TOAMNA
parodie dupa Toparceanu
De atâta vânt și ploaie
Se stricară florile,
Ba și frunzele se-nmoaie,
Se sufocă morile .
Trece vântul pe cărare,
Val – vârtej, ca un tehui,
Face tot ce îi năzare
Și nu stă la locul lui.
A ieșit cămașa udă
Să-și usuce cutele
Și se leagănă pe rudă ,
Ca la loto, sutele.
Eu mă duc să plimb bastonul
Ocolind băltoacele,
Urlă toba și trombonul
Stârnind iarmaroacele.
Poți citi în palma toamnei
Când sunt bune poamele,
Podgorii in Dealul Doamnei,
Îmi ațâță toanele.
Sânt gârbov de-acuma, frate ,
Mă ajută soarele
Să – mi mai desmorțesc cel spate
Și să – mi duc picioarele .

OMAGIALĂ
Lui Alexandru Cetățeanu
Cu ocazia lansării unui nou număr din Revista
,,Destine literare” a cărui Director este Domnia sa
și fiind al 16-lea an aniversar ca Președinte al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români .
ZEN
Cine are grijă ca verbul să zboare
Și cine culge-n drag a slovei floare ?
Cine ne înalță pe un drum de Zen ?
Îl ghiciți voi oare ? Este Citizen
Multa sărbătoare a Revistei noastre
Răspândită-n lume și-n tării albastre,
Cui se datorează visul în culoare ?
Zicem cu mândrie și cu voce tare:
Este ea Revista „Destine literare” !
Ați vorbit vreodstă cu acest Om Mare,
Ce-n slove ne urcă visul către soare?
Răspândind în juru-i multă armonie,
Cine este acela? Cine va să fie ”
Este Alexandru Cetățeanu-l nostru,
Ce ne poartă gândul după-al nostru rostru
Poate aceste rânduri scrise din pripeală,
Vor vorbi mai bine-n lumea ideală,
Aducând omagiul ce i se cuvine
Și urări de viață, bucurii depline !
O felicitare în grai popular,
Plină de căldură în aer polar.

. ....................
Mă-ntinsei la vorbă lungă
Cu ulcica goală-n mână,
Vântul bate frunza-n dungă ,
Și-mi șoptește: - vezi de stână !!!
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Ion SEGĂRCEANU
(CANADA)

Leonard I. Voicu: „Surorile”
Cu mai tânărul meu confrate în ”dulcea zăbavă” a scrisului frumos Leonard I.Voicu m-am cunoscut la manifestările finale ale tradiționalei Săptămâni culturale de la ”Câmpul românesc” (Hamilton), coordonate de dl.Dumitru Puiu Popescu, redactorul șef al revistei ”Observatorul” și întemeietorul
cenaclului literar respectiv. Ceva imprevizibil a făcut să ne împrietenim pe dată și să facem un spontan
schimb de proaspete cărți purtând semnăturile noastre. Liantul a fost, de fapt, surprinzătoarea și îmbucurătoarea noastră
origine teleormăneană comună,
sub pecetea căreia ne-am ”descoperit” : eu ca nativ al județului
respectiv, ivit în satul de pe Siu al
cărui nume cu vădit orgoliu îl port,
el ca îndrăgostit de meleagurile
tatălui său, pe care le-a frecventat
cu dragoste asiduă la vârsta copilăriei și la care a revenit adesea cu
aceeași firească emoție. Deși
amândoi am viețuit în București,
ne-a fost dat să ne întâlnim abia
acum pentru întâia oară, în Canada: subsemnatul stabilit în Toronto, iar noul meu coleg de breaslă în Montreal (unde
este președinte al Cenaclului literar ”Eminescu”)...
Noua realizare literară purtând semnătura lui
Leonard I. Voicu – a 6-a în suita sa de poeme și nuvele de până acum – este intitulată „Surorile” și beneficiază de o sugestivă înfățișare grafică. În deschiderea acesteia aveam să aflu plăcutele surprize de
care am amintit: „Această carte – mărturisește autorul – este o modalitate personală de a mulțumi rudelor din partea tatălui meu, originar din satul Antonești, comuna Călinești, județul Teleorman și, de
fapt, tuturor oamenilor acestei comune, pentru bunătatea firească cu care m-au primit în mijlocul lor, mdestineliterare@gmail.com

au ocrotit și m-au învățat multe lecții de viață în anii
primei tinereți, când mergeam pe acele meleaguri,
să-mi petrec vacanțele de vară. (...) Cu mare drag mă
întorc să-i vizitez, să vorbesc cu cei rămași, să le
ascult păsul și, într-un fel, să redevin copilul de altă
dată.”
Cartea urmărește în capitole separate purtând
numele celor patru surori (Ana,
Dora, Nina, Maghi) destinul lor marcat de
condițiile vieții specifice cadrului
rustic oferit de familia și satul lor
natal. Evoluția sinuoasă de la vârsta copilăriei până la maturitate și
deznodământul diferit al acestora
dezvăluie firile, ambițiile și filozofia lor specifică despre lume și
viață. Stilul general al prezentării,
exprimării și comportării personajelor respective este alert, antrenant și grăitor pentru aspirațiile și
devenirea ficăreia dintre surorile
respective. Limbajul și contextul
faptelor sunt specifice lumii din
sudul țării, autorul străduindu-se să
se păstreze cu grijă și convingere
în cadrul dat. Jumătate adevăr, jumătate ficțiune –
aceasta pare a fi balanța cea mai potrivită a evocării
unei lumi miraculoase, așa cum o cunoaștem din
evocările unor remarcabili autori descinși din mediul
legendarei „păduri nebune”, precum Gala Galaction,
Zaharia Stancu, Marin Preda, Dimitrie Stelaru (cu
deosebire cel din lucrarea sa autobiografică „Zeii
prind șoareci”) ș. a.
Ana reprezintă prima dintre surorile care ni
se autorelevă prin vivacele sale mărturisiri. Ea este
cea care se străduiește de la bun început să trăiască
pe „picerele” ei, să răzbată în viață cu orice preț,
deși nu se sfiește să se plângă uneori prietenelor
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sale, așa cum obișnuia adesea mama sa: „Nu mai
poci, fă! Nu mai poci dă oasele astea!...”
Eroina trece cu bine experiența școlii din sat,
urmează liceul la oraș, după care se angajează la un
atelier de țesătorie din Alexandria. Se căsătorește
curând și, după bucuria începutului, trăiește calvarul
unei vieți de familie fără perspectivele scontate, atenuat doar de nașterea fiu său, în care își pune toate
speranțele existenței sale. Lovitura cancerului o doboară definitiv, până la ultima clipă a vieții. Ana se
stinge ca o candelă pâlpâindă, înghițită de întunericul copleșitor al nopții. Este meritul autorului de a
conferi momentului o gravitate aparte, ca o stingere
lentă în vastul spațiu mioritic...
Spre deosebire de surorile lor Ana și Dora,
ambele năpăstuite de un final asemănător, Nina și
îndeosebi Maghi reușesc să ajungă la un liman îmbi-
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etor al vieții. Cea din urmă, afirmându-se încă din
primii ani de școală, realizează o căsnicie fericită,
înnobilată de doi copii – două fete, frumoase şi isteţe. În finalul relatărilor sale, aceasta se autoscrutează cu vădită satisfacție: „Toată viața mea am luptat să țin familia unită, să fiu mândră de soțul și copiii mei. Am reușit! Sunt mulțumită! Roadele se
culeg târziu: cu răbdare, cu speranță și cu perseverență se ajunge la rezultate bune...” Recunoașterea
acestor adevăruri reprezintă o compensare a destinului implacabil a două dintre surorilor sale secerate
timpuriu de hazardul vieții, o dovadă că moartea nu
poate fi stăpâna oarbă a sufletelor omenești. Acesta
este, desigur, și „mesajul” implicit, stenic, al cărții,
ca un firesc îndemn la dreapta cumpănire a aspirațiilor și faptelor noastre, pentru încununarea lor de
rezultatele și bucuriile mult jinduite...
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Anca SÎRGHIE
(ROMÂNIA)

Actualitatea psalmilor lui Tudor Arghezi
Ce se întâmplă la început de secol XXI literar cu Tudor Arghezi, căruia unii critici, cum a fost
Pompiliu Constantinescu în 1967 în cartea Tudor
Arghezi, Scrieri, I, îndrăzniseră cândva să-i dea
creditul celui mai îndreptățit urmaș al lui Eminescu?
Clasicizat și devenit scriitor canonic, Arghezi a intrat practic într-un con de umbră, surclasat evident în
gustul noilor generații de Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana Blandiana și alții. După opinia lui Nicolae Balotă ”fiecare generație, fiecare epocă trebuie
să-și merite poeții. A-l merita pe Arghezi înseamnă a
găsi acele căi de acces spre scrisul său, acele modalități de exprimare, de formulare, acele valori și structuri, acele echivalențe prin care să ne putem apropia
această operă, sau, altfel spus, prin care ea să devină
pentru noi o prezență.”1
Cum se explică plafonarea autorului Cuvintelor potrivite, care apare în manuale școlare, dar numai cu poezia Prefață la cls. a VII-a (doar în manualul Editurii Humanitas) și cu un Psalm la cls. X-a și
cu Testament la cls. a XII-a ? Este absolut insuficient acest “bagaj” minim cu care tinerele generații
pornesc în viață. În schimb, psalmul, ca specie literară prin care rugăciunea, adresarea către Dumnezeu
îmbrăcată în haina unor imagini artistice, se revitalizează. L-am descoperit la Dumitru Ichim, la Th.
Damian, la Aura Christi de la „Contemporanul”cu
cartea ei intitulată simplu și provocator Psalmi (Editura Contemporanul, București, 2016). În ea Dumnezeu este o prezență aleatorie, nefiind centrul meditației, ca în psalmii scripturistici sau în cei arghezieni. Aleg psalmul Ca un sfârșit de elegie, pentru ca
departajarea să fie clară: “Ca un sfârșit de elegie/aceste încinse dimineți/crescute din vacar-

mul/rostogolit din noapte./Dintr-o pictură naivă/mă
privește Dumnezeu./Ce voi face mai departe?/ Silabisind răspunsul/iscat cu neînțeleasă întârziere,/
lunec în vârtejul refrenului/ până atunci știut pe
dinafară:/ “De mine însumi/ apără-mă, Doamne.”2Dumnezeu este la Aura Christi o entitate certă,
devenind martora frământării lăuntrice a poetei, care
are propria încercare, fiind atrasă ca într-un turbion
de lupta cu refrenul, simbol al însăși creației. Drama
ei se desfășoară pe tărâmul artisticului, nu pe cel
existențial.
O reluare prin lectură a psalmilor arghezieni
este un deliciu. Versurile curg clare, așezate de poet
într-un loc unic, ca într-un puzzle în care elementele
componente nu se pot înlocui. Această tehnică de
bijutier al cuvântului face din ele o capodoperă a
genului. Tocmai acest adevăr evidențiază manipularea ideologică, la care în învățământul socialist noi,
profesorii și liceenii noștri, eram supuși în egală
măsură prin prezentarea drept concluzivă a Psalmului arghezian 3, încheiat într-o accepție materialistă,
de totală respingere a credinței în Dumnezeu cu versurile: ”Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi vine;/
Dar trebuie, -mi dau seama, să-ncep abia cu tine.”
La Facultate de Filologie din Cluj, ca să dau un singur exemplu, profesorul Ion Vlad, o celebritate a
domeniului, îl analiza drept Ultimul psalm și așa lau păstrat în memorie zeci de promoții de studenți,
deveniți apoi profesori, care au dezinformat zeci de
ani pe liceenii români, care puteau înțelege că în
1959 Arghezi a ajuns la o convingere ateistă, ce
convenea regimului comunist din România socialistă. Era vremea când se organizau periodic sesiuni
ştiinţifice cu profesorii de toate disciplinele pe tema
Aura Christi, Psalmi, Editura Contemporanul, București,
2016,p. 8.
3
T. Arghezi, Psalm, “Luceafărul”, an 11, nr.3. din 1959, p.5
2

1

N.Balotă, Prolog, la Opera lui Tudor Arghezi, Edit.
Eminescu, 1997, p.9.
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educației ateiste. A fost necesar să citesc în 1979
cartea lui Nicolae Balotă Opera lui Tudor Arghezi,
reeditată după 20 de ani, ca să înțeleg că adevărata
cifră a ciclului este de 17 psalmi canonici, fără să ne
referim și la textele în proză în care apare atitudinea
religioasă a lui Tudor Arghezi.
Se știe că din punct de vedere etimologic,
cuvântul psalm (derivat din gr. psalmos) înseamnă
cântare de laudă, provenind de la cuvântul mizmor,
care era un text interpretat cu acompaniament muzical. Istoria biblică precizează că regele David, care
era muzician și crea poezii, a introdus acompaniamentul instrumental în rostirea psalmilor. Specificul
psalmilor ca specie este să conțină elemente imnice
împletite cu rugăciunea către Pantocrator, versurile
fiind vestimentate artistic. Psalmii biblici emanau o
atitudine religioasă. Maria-Daniela Pănăzan4 consacră în cartea Poezia religioasă românească, o analiză unor poezii religioase româneşti, pornind de la
identificarea chiasmului în interiorul structurii lor
poetice. Arghezi transformă ideea religioasă, asupra
căreia se oprește în meditația sa din toate etapele
creației, într-o dramă existențială. Dependenţa ontologică a omului de Dumnezeu e explicată clar de
Martin Buber în raportul dintre Eu şi Tu: „Nu există
nici un Eu în sine, ci numai Eu din cuvântul fundamental Eu și Tu, şi Eu din cuvântul fundamental Eu
și Acela.”5
Ciclul psalmilor cuprinși în volumul Cuvinte
potrivite, deci anteriori anului 1927, și unul din Alte
cuvinte potrivite ( ediția Versuri ) dovedesc o zbatere acerbă între îndepărtarea de Dumnezeu din primul
Psalm (Aș putea vecia cu tovărășie), unde printr-o
formulare imperativă i se adresează Creatorului,
mărturisindu-i: ”Vreau să pier în beznă și în putregai,/ Nencercat de slavă, crâncen și scârbit. /Și să nu
se știe că mă desmierdai/ Și că-n mine însuți tu vei fi
trăit.” Poetul parcurge drumul spre răzvrătirea din
Psalmul (Sunt vinovat că am râvnit), unde își recunoaște un păcat prometeic-luciferian: ”Cercasem eu,
cu arcul meu,/ Să te răstorn pe tine, Dumnezeu!/Tâlhar de ceruri, îmi făcui solia/ Să-ți jefuiesc
cu vulturii tăria.//Dar eu râvnind în taină la bunurile
toate,/Ți-am auzit cuvântul, zicând că nu se poaMaria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească,
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 275-288.
5
Martin Buber, Eu şi tu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992,
p.31.
4
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te.”Religiozitatea este în creștere în Psalm (Tare
sunt singur, Doamne, și pieziș!), debutând cu trecerea psihologiei poetului blestemat în plan religios,
unde el, cuprins de o demiurgică suferință, implora
dumnezeirea să i se reveleze. Față de Evanghelie
unde apare întrebarea “Dumnezeul meu, pentru ce
m-ai părăsit?”, Arghezi făcea apel la clemență pentru robul uitat de Pantocrator: ”În rostul meu tu m-ai
lăsat uitării/Și mă muncesc din rădăcini și sânger./Trimite, Doamne, semnul depărtării,/ Din când
în când, câte un pui de înger,//Să bată alb din aripă
la lună, /Să-mi dea din nou povața ta mai bună.” În
Psalmul (Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere) căutarea sisifică ajunge la extenuare și nemaimulțuminduse cu revelația, poetul îl somează pe Dumnezeu să i
se arate, ca o confirmare concretă a existenței lui:
”Pentru credință sau pentru tăgadă,/Te caut dârz și
fără de folos./Ești visul meu, din toate, cel frumos/Și
nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă.”Acerba
dorință a întâlnirii face to face cu Pantocratorul ia
forma unei confruntări: ”Singuri, acum, în marea ta
poveste,/Rămân cu tine să mă mai măsor,/ Fără să
vreau să fiu biruitor, / Vreau să te pipăi și să urlu:
Este!“ Față de biblica luptă a lui Goliat cu David, cu
care ar putea semăna ca tensiune, constatăm că rațiunea noii înfruntări a poetului cu Dumnezeu era alta,
Arghezi mizând tocmai pe o înfrângere. În antologia
de Versuri, realizată în 1960 la Editura de Stat pentru Literatură și Artă în colecția Biblioteca pentru
toți, nu mă mir că ultimul text inclus este
Psalm(Călare-n șa, de-a fuga pe vânt, ca Făt- Frumos). Ca un soi de quod erat demonstrandum, acest
psalm sintetizează întreaga experiență existențială
argheziană, îmbrăcând-o într-o impresionantă hlamidă imagistică, una de-a dreptul cinematografică.
Prin asemenea imagini impresionante, Arghezi reconstituie căutarea sa sisifică: Te-am urmărit prin
stihuri, cuvinte și silabe,/Ori pe genunchi și coate
târâș, pe patru labe./Zărind slugărnicia și cazna mea
umilă/ Ai să primești flămândul, mi-am zis, măcar
de milă.//Încerc de-o viață lungă, să stăm un ceas la
sfat,/ Și te-ai ascuns de mine de cum m-am arătat./Oriunde-ți pipăi pragul, cu șoapta tristei
rugi,/Dau numai de belciuge, cu lacăte și drugi.“
Bine justificată prin argumentarea prealabilă, apare
ca o ghilotină ce cade neiertător ideea luptei finalizate prin contestarea divinității supreme în distihul
destineliterare@gmail.com
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conclusiv: Înverșunat de piedici, să le sfărâm îmi
vine;/ Dar trebuie,-mi dau seama, să-ncep de-abia cu
tine.”
Nicolae Balotă a cercetat în volumul citat și
ciclul Printre psalmi, după cum semnalează un text
intitulat Psalm în Ce-ai cu mine, vântule? Spre deosebire de marii poeți religioși ai lumii, T. Arghezi nu
recurge la imagini ale sentimentului amoros, ca mirele și mireasa. Se cer diferențiate religiozitatea textuală de cea a eului poetic, sens în care cele mai
edificatoare le consideră pe cele din ciclul Printre
psalmi. Finalitatea rugăciunii argheziene urmează să
fie una “net cognitivă“.6 Poetul scrie psalmi spre a-și
înțelege rostul existențial. Căutarea Sacrului se identifică la Arghezi cu cea a sensului existenței și răspunsul la întrebările retorice puse vine tot de la natură, într-o viziune panteistică. Interogațiile dialogului
sunt formulate printr-o parabolă:”-Ce-ai făcut cât ai
umblat? m-au întrebat, întors acasă, greierele, șoarecele și șopârla.-Mai bine nu mă duceam și m-aș fi
mulțumit cu glasurile voastre mici.“Dojana vine de
la înțeleptele făpturi nevinovate:”Ce-ți veni să cauți
pe Dumnezeu prin lumea toată”. Poetul este identificat cu Rătăcitorul, cu Peregrinul pe care vatra îl
mustră întrebător: “Ce vruși tu să iasă din tine?...Cine te-a pus să te iei după mine, după vânt?
Ce-ți lipsea ca să fii fericit ca sfecla-rod muncit în
brazdă și îngrijit?” 7 Fără să ocolească nici dimensiunea escatologică a existenței în ciclul Printre
psalmi, Arghezi termină prin a exprima mulțumirea
pentru darul pe ca Dumnezeu i l-a făcut, oferindu-i
cuvintele:”Dar mi-ai dat cuvintele, ca să mă vaiet și
să te întreb./ Iartă, Doamne, comoara asta e mai mare…”8
În evoluția poeziei românești, după Mihai
Eminescu, autorul frumoasei poezii Rugăciune, Tudor Arghezi a dat pentru prima dată în mediul laic
prestigiul exemplarității temei rugăciunii, care devine prin desacralizare un prilej de meditație existențială. Timp de 40 de ani, Arghezi a publicat 18
psalmi, dintre care 3 au titluri dezvoltate: Psalmul
mut, Psalmul de tinerețe și Psalmul de taină, cu conținut erotic. El nu se roagă implorator, ci iscodește,
caută cu înfrigurare. Este o “Vox clamantis in de-

serto”, cum demonstrase Nicolae Balotă cu intuiție
în cartea sa.
Înțelegerea importanței psalmilor pe care
Tudor Arghezi i-a scris fără intenția de a constitui un
ciclu autonom, așa cum fuseseră Pastelurile lui Vasile Alecsandri, Nopțile lui Alexandru Macedonski
sau Cântecele țigănești ale lui Miron Radu Paraschivescu, nu se poate plămădi fără să avem în vedere, ca reper, și versificările psalmilor biblici din Cartea Cântărilor, din Cartea lui Iov, din Cartea psalmilor, realizate în spațiul literar interbelic de Vasile
Militaru, iar în contemporaneitatea noastră de Șt.
Aug. Doinaș, Dorel Vișan, Eugen Dorcescu și Șerban Foarță, ca să numesc doar pe cei mai vrednici
dintre poeții implicați. Cu fantezie reverberantă,
Nicolae Băciuț stă La taclale cu Dumnezeu și o face
inspirat și cu vibrantă simțire. Preluând cu o nouă
pace lăuntrică dramatica zbatere a lui Tudor Arghezi
în Psalmi, poetul din Tg. Mureș mărturisește în Paralele inegale: “Numai tu nu spui nimic,/ numai tu
spui totul,/numai tu eşti pleoapă,/ numai eu sunt
ochiul,/ numai tu eşti iarnă,/ fără de zăpezi / eu sunt
doar lucarnă/ când doar ziduri vezi,/ eu sunt trup de
aer,/ când tu eşti veşmânt,/ eu sunt doar silabă,/ când
tu eşti cuvânt.” Dumitru Ichim scrie și el psalmi de o
vădită originalitate, chiar dacă din rațiuni estetice îi
metamorfozează uneori în sonete. Tema aceasta poetică este o chemare permanentă pentru viitorul liricii
românești, așa cum sunt și întrebările nedezlegate cu
care se înfruntă gândirea umană.
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Florentin SMARANDACHE
(U.S.A.)

La Universitatea din Lagos
Cu șoferul și mașina universității FUNAAB
(Universitatea Federală de Agricultură din orașul
Abeokuta), însoțit de doctorandul în ecuații diferențiale Daniel Ouwasegun Adams, ne deplasăm spre
Lagos.
Ploaie. Ceață. Trafic încurcat. Intrăm în Lagos după două ore. Străzi inundate. Ne împotmolim.
Șoferul întoarce.
*
La Universitatea din Lagos (UNILAG), Departamentul de Matematică. Sala plină (vreo 60 de
studenți și profesori).

University, Michigan, USA (statistică), Dr. Ehigie
Julius (analiză numerică), Dr. A. Adeniyan (mecanica fluidelor), Dr. A. Akinseye (analiză numerică),
Dr. (Mrs.) E. Akarawaic (statistică), Prof. Johnson
Olalery (analiză funcțională), Dr. Israel Abiala (dinamici analitice), Dr. Adesanmi Alao Mogbademu
(analiză matematică).
Donat iar 10 DL DVD-uri cu 600 cărți și reviste fiecare, în format .pdf, plus 3 cărți pe hârtie.

Cu Prof. Johnson Olalery și Dr. Israel Abiala.

Prezint despre DSmT (Teoria Dezert-Smarandache) și despre
neutrosofice la Universitatea din Lagos.

În audiență: Prof. Samuel Omoloye, șeful
departamentului (care și-a dat doctoratul la Berkeley), Prof. Felix Famoye, de la Central Michigan
192

*
La sfârșitul prelegerii, câțiva studenți s-au interesat în posibilitatea de a urma postdoctorate la
Universitatea New Mexico (UNM).
Anul acesta, în luna iunie, îmi sosește un
postdoctorand, Dr. Azeddine Elhassouny, de la Universitatea din Rabat, Maroc, cu o bursă Fulbright,
pentru trei luni, la UNM, în Neutrosophic MultiCriteria Decision Making.
*
Observasem eu că Lagos înseamnă lacuri în
spaniolă și portugheză, fiind astfel denumit de către
portughezi în secolul al XV-lea, deoarece se întinde
pe insule și circa 30% ape în jur, plus zona neinsulară.
Locuit în majoritate de populația Yoruba,
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subgrupul Awori. Dar auzeam pronunția Li:găs a
nigerienilor. În limba yoruba, orașul este denumit
Eko.
Populația se estimează la 16 milioane, fiind
cel mai mare din Nigeria, și printre primele zece
metropole din lume, și cel mai important centru economic și comercial al țării, cu rată mare de creștere.
Plouă des, fiind port la ocean, plus căldură ca-ntr-un
cuptor - aproape constantă pe tot timpul anului: 2830˚C. Îmi place la temperaturi înalte (la propriu și la
figurat!), deoarece am trăit în Phoenix, Arizona, care
este considerat polul căldurii din Statele Unite!
Lagos, care face parte din Statul Lagos, a fost capitala Nigeriei între 1914-1976, capitală mutată la Ikeja (1976-1991), și apoi la Abuja (1991-prezent),
deoarece această ultimă metropolă este situată în
centrul geografic al țării.
Până în 1852, când s-a semnat actul de abolire a sclaviei, Lagos a fost centru transatlantic al comerțului cu sclavi (începând din secolul al XV-lea).
În nordul țării, sclavia s-a abolit abia în anul 1936.
Universitatea din Lagos cuprinde 13 facultăți (incluzând matematica, fizica, și calculatoarele – care mă
preocupă), peste 4.000 de personal administrativ și
cadre didactice, și peste 60.000 de studenți.
*

Ne întoarcem din Lagos în Abeokuta.

Mai mult stăm decât mergem.

destineliterare@gmail.com

Un camion gigant s-a răsturnat pe autostradă
și transportul este ștrangulat, circulația deviată pe
drumuri nepavate, mocirloase. Se merge sub formă
de grămadă, fiecare mașină își face loc cum poate
printre alte mașini, fie prin claxonări ori prin semne
din mâini ale conducătorilor... și cu toată învălmășeala asta, niciun vehicul nu se ciocnește de altul.
Amazing!
Șoferul universității este expert, obișnuit cu
acest fel de trafic, și după… 4 ore reușim să străbatem cu bine cei 76 km până în Abeokuta!
*
Am vizitat doar 3 țări din Africa: Maroc (unde am predat timp de doi ani matematica, în franceză, la un colegiu), Egipt (piramidele), și acum Nigeria.
M-am rumenit la față de la soarele tropical.
Mă ustură obrajii.
*
Două săptămâni intense în Nigeria... șase
prelegeri și seminare (deocamdată!), documentări,
un articol terminat despre penetrarea sistemelor dinamice neutrosofice, și trei contra-exemple privind
regulile conjunctivă și Dempster din Fuziunea Informației.
*
Tribul Igbo (în estul țării) a încercat să se
desprindă de Nigeria, declarându-și independența,
formând Republica Biafra (1967-1970), sub conducerea Lt. Colonel Emeka Ojukwu.
Dar armata guvernului oficial nigerian, asediind Biafra timp de 30 de luni, reușește s-o reincludă în uniune.
Tribul Igbo și în prezent manifestă tendințe
de secesiune.
*
Analog, zona geografică denumită Cameroon
a fost împărțită în două: o parte în Nigeria, drept
colonie engleză, iar cealaltă parte, drept colonie
franceză (Caméroun).
Sudul părții coloniei engleze a optat, după
plebiscitul din 1961, să se alipească la colonia franceză (devenită țară independentă, sub numele République de Caméroun). Însă nici această secesiune nu
s-a produs. Nigeria a trecut printr-o serie de dictaturi
/ junte militare (1966-1999) după eliberare.
*
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La Conferința din Berlin, în 1885, țările europene occidentale au ajuns la o înțelegere cum să-și
împartă între ele coloniile africane. Dar la mijlocul
secolul XX, când țările europene occidentale au ieșit
slăbite din cel de-Al Doilea Război Mondial, întreaga Africă a fost cuprinsă de naționalism și dorința
fierbinte de a se elibera. Imperiile (englez, francez,
olandez, portughez, japonez) s-au dezintegrat, coloniile au devenit independente, însă nu în cadrul unor
granițe naturale care să separe un popor de alt popor,
ci conform granițelor la întâmplare trasate de coloniști: după cât putuse fiecare să cucerească.
Ducând la formarea de țări hibride, conglomerate de
etnii, culturi și religii, sau triburi tăiate de granițe care au devenit imediat focare de violențe și conflicte.
Dar au avut și părți pozitive colonizările: infuzia tehnologiei în aceste zone geografice nedezvoltate.

*
Șansa fostelor colonii a fost că imperiile s-au
războit între ele din dorința de și mai multă putere
(reîmpărțirea sferelor de influență): imperiile s-au
războit între ele, distrugându-se reciproc! Însă, când
unele imperii mor, altele nasc.
Noi colonii, noi lupte pentru independență.
Și acest ciclu se va repeta ad infinitum.
*
Imperiul Spaniol se prăbușise în secolul al
XIX-lea, iar Imperiul Otoman și Imperiul habsburgic la începutul secolului XX, după Primul Război
Mondial.
Care va fi următorul imperiu ce se va sparge,
și ce imperiu nou se va forma?
Istoria se rotește. Aceeași structură, dar adaptată noilor vremuri.

Lagos - Abeokuta, Nigeria, 25 mai 2017
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Maria STANCIU
(ROMÂNIA)
2017 - Anul comemorativ al mărturisitorilor din temnițele comuniste
Poemele închisorilor – „Marele cântec de credință în Dumnezeu”
Interviu realizat de Maria Stanciu cu poeta, scriitoarea și traducătoarea Paula ROMANESCU
Autoare a 70 de volume de poezie, proză și traduceri bilingve din care trei antologii de poezie, prezentate
în limbile română și franceză * „Scrisul este chiar robia mea solară şi împlinitoare de bucurie” * Antologia Poezia
închisorilor, tradusă și în franceză: „Unde sunt cei care nu mai sunt?/ Où sont-ils ceux qui n’existent plus?”;
„Poemul culturii” din închisorile comuniste - 501 pagini cu 89 de poeți martiri * „Cât de mult trebuie să fi iubit
Dumnezeu neamul românesc creştin de i-a dat o atât de cumplită suferinţă, cât să facă din ea Crez şi credinţă «cu
viaţa pre moarte călcând»”… * „Profesia” de părinte este o binecuvântare!...

Paula Romanescu este poetă de limba română şi de limba franceză şi traducătoare, membră a
Uniunii Scriitorilor din România, Membră a ACESLA Sorbona, Paris, 2011; Meritul Cultural în Grad
de Cavaler - Presedinția Romaniei, 2008. Este autoarea a 70 de volume, între care trei antologii de poezie: „Unde sunt cei care nu mai sunt?/ Où sont-ils
ceux qui n’existent plus?” - poezie din închisorile
comuniste de tristă/ cruntă oroare şi teroare, Editura Betta, 2012 și „Poètes, vos papiers!”, o antologie
de poezie românească din ultimii 25 de ani de libertate a cuvântului!, Editura TipoMoldova , 2014. În
mai 2017 a lansat Antologia de poezia franceză
„Trecea un cântec peste veacuri”, în traducerea
autoarei, la Editura TipoMoldova 1.
1

Cărți de autor și traduceri: volumele bilingve: Sens (bilingv
român-francez), 1997; Dialoque/Dialog, 1998 și 2016; Cugetări/ Pensées (Editura Alcor), 2001; Treimea cea de o
rostire/ La Trinité du même langage – Eminescu, Arghezi,
Blaga (Editura Fundaţiei Internaţionale Mihai Eminescu),
2008; Dar noi, iubire, noi?/ Mais nous, mon âme, nous? (Editura Semne) 2007; Însorit regat / Empire ensoleillé, (Editura
Signata), 2004; Zăvor de iarbă, Vol.I-II, Editura Betta, 2012;
Poeme, Ed. TipoMoldova, volumul „Et si l amour avait raison?”, Editura TipoMoldova, mai 2017. George Bacovia, Viori
şi clavire/ Violons et claviers (Editura Muzeul Literaturii Române) 2007; Tudor Arghezi, 1999; Lucian Blaga, Poeme /
Poèmes 2001, I.L.Caragiale, Une Lettre perdue, (Editura Spicon) 2002, Ecoul umbrelor/ L’Écho des ombres (Editura Dorotea) 2011; Eminescu, „Passe le temps, vienne le temps!”;
Arghezi, „Pourquoi serais-je triste?”; Minulescu, „Romances de
douces amours amèresc; mini-antologia „Flori rare de poezie
franceză” şi „Univers poetic francofon”, adaptarea în limbile
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- Distinsă Doamnă a cuvântului de Bine și Frumos, vă rugăm să ne spuneți, când v-aţi întâlnit
întâia dată cu poezia?

română şi franceză a rubaiatelor de Omar Khayyam (Editura
Helicon, 1993; 1996, Apollinaire, Paul Verlaine, Louise Labé...
şi altele pe care i-aş invita pe cititori să le descopere singuri
spre a le lăsa bucuria întreagă.
Interlocutoarea nostră este şi traducătoarea unor piese de
teatru: „Donna Juanna”, de Anca Visdei, reprezentat pe scena
Teatrului de Stat din Oradea (1995) şi „Până la capăt”, de
Françoise Dorin, înregistrată la Societatea Română de Radio
(1996). dE asemenea, este colaboratoare de cursă lungă la
Radio România Cultural, la rubricile „Memoria Drumului”,
„Dicţionar de personaje”, „Patosul confesiunii”, „Jurnal de
călătorie”; a susținut recitaluri de poezie în ţară şi străinătate,
are rubrici permanente în presa din Curtea de la Argeş, la
Viaţa Medicală, Revista Română de Drept Umanitar și altele.
Poemele distinsei și talentatei Paula Romanesu sunt preluate
în multe antologii de poezie dintre care: Poeţi români, 10 ani
de Haiku, (Editura Haiku, Bucureşti, 2000); Mari poete ale
României, (Editura Femina),1998; O Antologie a poetelor din
România (Editura M.L.R.2000), Dicţionare, Istorii Literare.
Drept confirmare a neoboselii de Dumnezeu inspirată, a primit nenumărate premii şi distincţii: Prix de L’Europoésie, „Pour faire le portrait d’un pays”, Meudon - Franţa, 1993
(text devenit „Chant à la Francophonie”, muzica - Laurenţiu
Profeta); Prix du Menhir de Poésie, Soullans - Franţa, 1994,
1996, 1997; Premiul Academiei Carpatica, România, 1998;
Premiul de Excelenţă în Traduceri SRH România, 1997; Premiul „Eminescu” pentru traducere, (Zilele Festivalului Eminescu -Turnu Severin, 2004 - 2013; Premiul pentru Traducere la
Festivalul „Lucian Blaga”, Sebeş-Alba: 1996, 1998; 2004; Premiul pentru Poezie „Steaua Nordului” & Medalie de Argint,
Botoşani, 2016, Premiu pentru Traducere al revistei „Cafeneaua Literară”, 2016...
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- Poezia m-a întâlnit! Tocmai începusem să recunosc graiul mamei, căldura surâsului ei, mângâierea
mâinii sale, armonia din cântul de leagăn… Tot de
pe atunci am deprins şi gustul de miere al lacrimii, şi
liniştea pe care-o aşterneau peste fruntea mea albele
bolţi ale casei noastre, şi taina rugăciunii aceleea cu
“Înger, îngeraşul meu/ Ce mi te-a dat Dumnezeu,/
Totdeauna fii cu mine/ Şi mă-nvaţă să fac bine…”,
şi baladele de George Coşbuc - adevărate litanii
menite să aducă sufletului duioşie, deschidere spre
lumină, iar noţiunii de iubire de neam - nobleţe… Iar
când am ajuns la scris… altă mare minune! „Cetitul
cărţilor” mi-a fost dintotdeauna „cea mai de folos
zăbavă”. Dar şi îngerul meu păzitor va fi rămas cu
siguranţă să mă mai înveţe câte ceva chiar (sau mai
cu seamă) şi astăzi, după ce dulcea mea mamă s-a
mutat în umbră - „veşminte de pământ luând”, cum
spune lăncrămeanul poet din cel „sat de lacrimi fără
leac” şi - lăsând livada din jurul casei noastre sub
zăvor de iarbă...
- Ce amintiri vă vin în memorie când spuneţi
Ţuţuleşti, satul acela de din Argeş mai la vale?
- O infimă parte din acele amintiri le-am concentrat
în cartea “Zăvor de iarbă/ Verrou d’herbe” (vol. III, Ed. Betta, 2012). De fapt, tot trecutul în care ne
place să ne întoarcem adesea nu-i decât dorul de
Paradisul dintâi, cel de care avem ştire şi, din care
nu am fi fost alungaţi de nimeni niciodată de n-ar fi
fost nerăbdarea copilului inocent să ajungă adult...
Degeaba oftăm acum după timpul acela de-a pururi
pierdut şi, când ne privim în vreo fotografie îngălbenită chipul, rostim ca pentru sine “Eram copil, o,
Doamne, sub cerul Tău, înaltul.../ La fel şi-acum;
doar învelişul altul...”
Un loc cu totul aparte în memoria mea de adult îl
ocupă conştientizarea faptului că pe teritoriul satului nostru, la fostele păduri Rovine (cu accent pe
prima silabă!) - Rovina Mare, Rovina Mică, Tufele
Roşii, străbătute de „Drumul Omorului”, s-a fost
dat Bătălia aceea dintre Viteazul Mircea Voievod şi
Baiazid, acesta din urmă aflând cum pot ajunge „tot
o apă şi-un pământ” cei care ne-au călcat moşia
strămoşească, în căutare de pământ, apă şi aur...
Cronica cea mai vie a acelor încleştări ne-a lăsat-o
Luceafărul acela răsărit din liniştea neuitării. Degeaba s-au încrâncenat nişte epigoni „revoluţionari”
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foarte să-i pună sub obroc în vreo întunecată debara
a minţişoarei lor, lumina verbului său cântător de
adevăruri.

Grafica: Adina Romanescu

- În poezia şi în proza Dumneavoastră aduceți,
adeseori, în prim-plan oameni, fapte și locuri
dragi: mama, tata, casa părintească, satul copilăriei, dragostea de Dumnezeu... Poţi fi un creatortraducător de cărți - cele mai multe bilingve, română-franceză și fraceză-română, poți face ceva
fără aceste date identitare?
- Aţi remarcat perfect. Să fie oare ceva mai adevărat
decât rădăcinile din care te-ai ivit sub cer - lujer de
lut cu verticale seve, robit de dor de a ajunge floare
cu, în jurul corolei - aştrii luminii? Cât priveşte cea
de a doua parte a întrebării, cred că fără datele identitare de care amintiţi, poţi fi doar înşirător de...
„cuvinte goale ce din coadă au să sune”... Ca poet
român, poţi fi chiar şi traducător din limba maternă
în limba vag românească, împestriţată cu neologisme-barbarisme şi-alte „isme” cu pretenţie de ultrasupra-modernisme din care cititorul (expiratul acela
dedulcit la armonie din cuvânt!) nu se va alege decât
cu o imensă derută, cu o„tristeţe incomensurabilă”
(plecăciune, Topîrceanu!).
Dar ca traducător de
poezie sau proză literară din limba română într-o
limbă străină sau invers este absolut obligatoriu să fi
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
trecut cu ochii minţii larg deschişi prin regatul literaturii române şi universale, prin studiul aprofundat al
limbii sursă şi al limbii în care te încumeţi să traduci, păstrând întreg sensul originalului, evitând
capcanele lingvistice foarte frecvente la cei cărora
cunoştinţele de gramatică le-ar fi rămas străine, iar
lexicul... după ureche.
- Doamna Paula Romanescu, Dumnezeu v-a înzestrat cu mulţi talanţi, pe care i-aţi înmulţit înzecit!...
Sunteţi autoarea a trei mari antologii bilingve,
enumerate mai sus. Să ne oprim la cea alcătuită
din poezia închisorilor - „Unde sunt cei care nu
mai sunt”/ „Où sont-ils ceux qui n’existent plus?”,
titlu inspirat de poemul omonim, semnat de Nichifor Crainic. Sfântul Sinod al BOR îi cinstește anul
acesta pe Patriarhul Justinian Marina şi pe martirii şi mărturisitorii creştini din România, care L-au
mărturisit pe Hristos în vremea ateismului stalinist.
Cum a pornit ideea alcătuirii Antologiei Poezia
închisorilor la care am aflat că aţi lucrat aproape
douăzeci de ani?
- Fenomen literar unic în literatura lumii, creaţia
poetică a deţinuţilor politici din închisorile comuniste din România (1948-1964), dintr-o vreme de neagră teroare şi oroare, a circulat mai întâi chiar între
zidurile temniţelor, transmisă prin morse, scrisă pe o
coajă de săpun, înscrisă în memoria și în inimile
celor deveniţi adevărate enciclopedii uluitoare ca
într-o bibliotecă vie pe care n-au putut s-o distrugă
nici tortura, nici foamea, nici frigul, nici focul, nici
moartea, nici teroarea cruntă.
Supravieţuitorii închisorilor comuniste au reunit
după decembrie 1989 zestrea de poeme îndelung
păstrate în memoria lor. Astfel a apărut la Bucureşti,
sub coordonarea lui Constantin Aurel Dragodan,
între anii 1993-1997, antologia în patru volume de
poezie aflată şi în Arhiva Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din România. Regretatul C.A. Dragodan este cel care mi-a pus la dispoziţie textele
poemelor antologate şi mi-a propus alcătuirea unei
selecţii şi traducerea în limba franceză. Aşa a apărut
în anul 1999 prima ediţie - „Poésie enchainée”
(Editura Spicon), cuprinzând poezii din 36 de poeţi
dintre cei mai reprezentativi. Lansarea acesteia s-a
făcut în Franţa, la Angers, în cadrul simpozionului
internaţional „Artistes pour la Liberté”, sub egida
destineliterare@gmail.com

Amnesty International. Pentru ediţia a doua, revăzută şi adăugită, am ales poezii şi din culegerea
POEŢI DUPĂ GRATII, apărută la Mănăstirea „Petru
Vodă” (2010), dar am inclus şi poezii inedite puse la
dispoziţie de păstrătorii lor - autori, prieteni sau
membri ai familiilor celor care nu mai sunt, ca tot
atâtea mărturii de cutremurătoare forţă poetică. Da
data aceasta, numărul poeţilor selectaţi a fost de 89!
Comemorarea martirilor români anticomunişti
care „au umplut cerul de sfinţi” ar trebui să fie făcută cu fiecare Sfântă Liturghie când preotul înalţă
ruga aceea prin care sunt amintiţi cei care sunt vrednici de pomenire cu: „Să-i pomenească Domnul
Dumnezeu întru împărăţia Sa!”
Despre ei ar trebui să existe şi obligativitatea
consfinţită prin lege de a se include în programele
şcolare un studiu pertinent, altfel ne vom mira în
zadar că tânăra generaţie nu va înţelege niciodată
ce e cu iubirea de neam şi cu jertfa celor care au
preferat să moară întru credinţa străbună, îndurând samavolnicii de o cruzime inimaginabilă din
partea unor hiene cu chip de om fără Dumnezeu.
- Fiecare vers din creaţia celor 89 de poeţi este o
ilustrare a experienţei durerii, a nesfârşitelor suferinţe, a martirajului celor umiliţi, schingiuiţi, dar
care au transformat suferinţa şi suspinul lor în
cânt şi rugăciune cuminecătoare... Pentru Paula
Romanescu, cum au fost parcurse acele zile încărcate, mai ales, emoţional?
- Nu credeam să-nvăţ a... suferi ca şi cum aş fi traversat eu însămi iadul care mi se deschidea cu fiecare nouă mărturie găsită în poemele acelea de o cutremurătoare forţă şi veridicitate a evocării. Am fost
cu ei în cătuşe, în lanţuri, la Neagra, la Canal, am
răbdat de foame, de frig, am îndurat umilinţele
toate, m-am rugat cu ei şi am „văzut” cum Iisus lea intrat în celulă, le-am trăit disperarea când,
sfâşiaţi de durere înălţau rugi-întrebare, precum:
“Mai este, Doamne, pân’ la cer, mai este,/ Până
s’ajung părtaş luminii Tale,/ Sau totul nu a fost decât poveste/ Şi-am colbuit degeaba atâta cale,/ Şiam risipit atâta suflet, Tată,/ În râvna mea nenchipuit de mare/ Ca de-o mai fi s-ajung la cer vreodată/ N-o să mai am ce-Ţi pune la picioare...!” Dear fi fost după mine, n-aş fi menţionat în carte de197
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cât la cuprins, în ordine alfabetică, numele celor
trecuţi prin închisori, fiindcă poeziile lor prea erau
ale tuturor.
- În istoria mântuirii neamului omenesc, astfel de
experienţe de viaţă, ilustrate de sensibila şi înalta
„poezie a rugii” mai găsim la sfinţii, martirii şi
mucenicii din primele veacuri după Hristos; mă
gândesc la Sfinţii Grigorie Teologul, Ioan Damaschin, Andrei Criteanul care au ridicat rostirea şi
rostuirea cuvântului de la estetic la divin... Poate fi
încadrată poezia închisorilor într-un gen literar
anume? Mai există „antecedente” asemănătoare în
marea literatură universală?
- Vedeţi care-i diferenţa? Scrierile celor de dumneavoastă evocaţi se refereau la trăirea lor individuală.
Poezia închisorilor din vremea comunismului pogorât după Cel de al Doilea Război Mondial peste întreg neamul românesc - ca un vifor din Siberiile urii
şi adus chiar „de marele popor eliberator de la Răsărit” (?!) - este unul şi acelaşi cântec fără de sfârşit,
înălţat din mii de glăsuiri, continuat de o voce mereu
gata să ducă mai departe tăcerea aşternută de o altă
voce peste care moartea îşi pusese pecetea… Nu!
Nu mai există în toată literatura lumilor un astfel
de fenomen literar! Încadrarea acestui fenomen în
Istoria Literaturii Române din toate timpurile
TREBUIE să fie făcută mai întâi (de ce fac pe surzii inocenţi şi nepricepuţi istoricii noştri literari?!)
şi, denumirea fenomenului (dacă din pricina unicităţii sale nu-şi află nume!) se va impune firesc.
„Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance!”/ Binecuvântat fii, Doamne, că ne-ai dat suferinţa!, parcă aşa zicea Baudelaire… Dar cât de
mult trebuie să fi iubit Dumnezeu neamul românesc creştin de i-a dat o atât de cumplită suferinţă,
cât să facă din ea Crez şi credinţă, cu viaţa pre
moarte călcând…
- La „Academia de după gratii” s-au aflat poeţi
cunoscuţi, precum Radu Gyr, Nichifor Crainic,
Andrei Ciurunga, Vasile Voiculescu, dar şi poeţi
care nu au creat decât în perioada cumplitelor persecuţii, „atinşi” de aripa Duhului Sfânt. Vă rugăm
să faceţi o scurtă clasificare a acestor poeţimărturisitori întru Hristos.
- Dacă cei cunoscuţi n-au nevoie de laudele noastre
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deşarte, cei „necunoscuţi” ar trebui cu toată iubirea
noastră evocaţi pre numele lor de oameni curaţi în
duh, fiindcă s-au aliniat cu sufletul la marele cântec
de credinţă în Dumnezeu, atenţi să nu rateze acel
balsam - cântec lin adus de undele nopţii „sau de
cer/ prin cântul de cătuşe greu şi crud/ ... cântec lin
(şi alintător) pe care temnicerul/ nu l-a simţit fugind
de la Aiud...”, cântec care devenea astfel al tuturor.
Poezia închisorilor este o epopee cu autor colectiv şi
necunoscut dar, cu siguranţă vorbitor de limba
română!
- Între martirii din închisorile comuniste au fost şi
mulţi teologi, preoţi, monahi şi monahii. Vă rugăm
să amintiţi măcar câteva nume!
- Din imensul număr de slujitori ai credinţei creştine, victime ale opresiunii carcerale comuniste să-i
amintim Ierarhi arhimandriţi: Sofian Bughiu, Adrian
Făgeţeanu, Arsenie Papacioc, Petroniu Tănase; Ieromonahi: Arsenie Boca, Daniel Sandu Tudor;
preoţi: prof. dr. Dumitru Stăniloaie, prof. dr. Constantin Galeriu, Ilie Lăcătuş, Gheorghe Calciu, Ilie
Imbrescu, Simion Pivniceru, Ioan Sofican, monahia
Zorica Laţcu (Maica Teodosia), ca să nu-i mai pomenim aici (dar în suflet totdeauna!) pe toţi cei
striviţi sub lovituri de bâte, crucificaţi pe uşa bisericii, schingiuiţi în fiare de... fiare.
- Răzbate din creația lor încrederea în triumful
Dreptăţii și al Adevărului, încredere care nu i-a
părăsit niciodată pe cei întemniţați în temnițele
roşii. Vă rugăm să ilustraţi prin câteva versuri
calitatea profetică a poeziei închisorilor...
- Păi, să le dăm cuvântul! Tot ei o spun cel mai răspicat. „Autorul” sunt ei toţi. Dar a semnat pentru ei
toţi doar Radu Gyr!2 „Ne vom întoarce într-o zi,/ Ne
vom întoarce neapărat./ Vor fi apusuri aurii/ Cum
au mai fost când am plecat./ Ne vom întoarce neapărat/ Cum apele se-ntorc din nori/ Sau cum se2

Radu Demetrescu Gyr (1905-1975) este „expresia cea mai
pură a tezaurului de credință al românilor, împărtășanie de
cânt izbăvitor din chiar lacrima neamului”, consideră poeta
Paula Romanescu. Profesor universitar, a cunoscut din 1937
„plânsul de cătușe vechi și crud”, cum spune într-un poem
colegul Andrei Ciurunga, intitulat „Lui Radu Gyr”. A fost
condamnat la moarte și i s-a comutat pedeapsa la muncă
silnică pe viață. A fost pus în libertate în 1963. „Unde sunt cei
care nu mai sunt?”/ Où sont-ils ceux qui n’existent plus?”,
selecție și traducere Paula Romanescu, Editura Betta, 2012,
pg. 81-100;
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ntoarce, tremurat/ Pierdutul cântec, pe viori./ Ne
vom întoarce într-o zi…/ Și cei de azi cu paşii grei/
Nu ne-or vedea, nu ne-or simţi/ Cum vom pătrundencet în ei. /Ne vom întoarce ca un fum,/ Uşori, ţinându-ne de mâni,/ Toţi cei de ieri în cei de-acum,/
Cum trec fântânile-n fântâni./ Cei vechi ne-om strecura, tiptil,/ în toate dragostele noi/ Şi-n cântecul pe
care şi-l/ Vor spune alţii, după noi./ În zâmbetul ce
va miji/ Şi-n orice geamăt viitor,/ Tot noi vom sta,
tot noi vom fi,/ Ca o sămânţă-n taina lor./ Noi, cei
pierduţi, re-ntorşi din zări,/Cu vechiul nostru duh
fecund,/Ne-napoiem şi-n disperări,/ Şi-n răni ce-n
piepturi se ascund./ Şi-n lacrimi ori în mângâieri,/Tot noi vom curge, zi de zi,/ În tot ce mâine, ca
și ieri,/Va sângera sau va iubi”.
Sau alt crez pentru care semnează de astă dată Andrei Ciurunga3: „Într-o zi se va vorbi de noi/ La fel
de simplu ca despre stejari./ Oamenii vor fi spălaţi
de noroi,/ Iar copiii de-acum - oameni mari./ Bătrânii vor spune scurmând amintiri:/- Erau tineri şi din
răni sângerau./ Mâinile nevestelor, subţiri,/ Cu fâşii
de cămăşi îi legau./ Nimeni nu va plânge pe gropile
noastre,/ Cum nu plânge iarba mieilor din lunci/
Sau infinitul zărilor albastre/ Că prea vom fi ai tuturor atunci./ Într-o zi se va vorbi despre noi/ La fel de

simplu ca despre izvoare,/ Şi oamenii, cu pumnii
amândoi,/ Vor bea, din apa care-am fost, răcoare”.
De ce mi se pare că noi, cei din acel „într-o zi se
va…”, nu ne aplecăm încă spre răcoarea apei limpezi a „celor care-au fost”, preferând - cu vinovată
ignoranţă - să ne mulţumim cu bălţile din care bem
apa căldicică întru lauda somnului raţiunii născătoare de monştri!
- Și totuși, să sperăm că într-o zi, mulți dintre
acești mărturisitori creștini vor urca în icoane și că
aceste modele de viață vor fi mai mult în atenția
noastră. Doamna Romanescu, din documentările
dumneavoastră, ce „tehnici” (instrumente) de scris
şi de răspândire a „cântecului lor” de suferinţă şi
de slavă lui Dumnezeu erau folosite în temniţele
ateiste?
- Era mai întâi memorarea fiecărui vers de fiecare
deţinut care „evada” din noaptea gândului chinuit în
lumina sufletului până când, vers cu vers, se ivea
poemul. Trimiterea spre ceilalţi se făcea prin alfabetul Morse (caloriferele pline de ger erau foarte utile
căi de transmitere), prin „înscrierea” cuvintelor pe o
coajă de săpun, pe un petec de zeghe, pe un zid scrijelit cu unghia, prin viu grai (viu ?!) şoptit în prea
lungile ceasuri de stat în picioare, în celule ticsite de
umbre clătinate…

3

Andrei Ciurunga (1920-2004) este pseudonimul lui Robert
Eisenbraun, născut la 28 octombrie 1920, într-o familie de
coloniști germani, în orașul Cahul, în Basarabia înstrăinată. În
1944 s-a refugiat cu familia la Brăila. A debutat în 1932, în
publicația Liceului „Ioan Vodă” (unde studia), tema fiind Unirea Principatelor Române. În 1944, tipărește, la Chișinău, volumul de versuri „Cântece de dor și de război”. În 1947, publică volumul „Poeme de dincoace”, pe care îl va distruge,
Siguranța fiind pe urmele lui. În 1945 este arestat pentru scurt
timp, pentru un articol în „Expresul”. A fost iarăși arestat în 2
februarie 1950 și condamnat pentru poeziile sale anticomuniste, capul de acuzare fiind: „crimă de uneltire împotriva
păcii”! Este încarcerat la Uranus, Galați, Jilava și la Canal. Aici,
Andrei Ciurunga a scris poemul „Canalul”, fiind numit între
colegii de suferință ”Poet al Canalului”. Poezia lui Ciurunga a
fost o rugăciune comună pentru deținuții de la Canal, tot la fel
cum a fost poezia lui Radu Gyr în închisoarea de la Aiud.
„Unde sunt cei care nu mai sunt?”/ Où sont-ils ceux qui
n’existent plus?”, pg. 81-100; Martiri și mărturisitori români
din secolul XX. Închisorile comuniste din România, Fabian
Seiche, Ediția a II-a revăzută, Editura Agaton, Colecția
„Ortopraxia” -II, Făgăraș, 2014, pg. 197.
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Dar să-l lăsăm pe C.A. Dragodan4 să ne vorbească despre „Biblioteca în alfabetul Morse”:
„Cavou fără cruce sub negrul blestem/ Cu sumbre
celule, firide de gheață/ Cetatea tăcerii în care zăcem,/ Departe de lume, departe de viaţă./ Cu ţipăt
târziu, cucuvelele stranii/ Trecând prin nesomn de
lihniţi deţinuţi/ Ne sfâşie noaptea cu triste jelanii/
Ca plânsul copiilor noştri pierduți.../ Dar surd câteodată se-aude ceva:/ Un V ciocănit uşurel în perete./Atunci tresărim bucuroşi că ne va/ Purta pe aripă chemarea discretă./ Serafică orgă, destoinic stri4

A trăit între anii 1919-2000 și a fost condamnat la 25 de ani
muncă silnică din care a efectuat 22 de ani, între 1942-1964.
Poemul amintit a fost scris în închisoarea Aiud, în 1958. După
eliberare a fost licențiat în Filologie și a predat limbile franceză
și engleză la Videle –Teleorman. În „Unde sunt cei care nu mai
sunt?/ Où sont-ils ceux qui n’existent plus?”, pg. 203-216.
C. A. Dragodan a fost condamnat „pentru că l-a «văzut» pe
Lenin trecând triumfător și mulțumit de sine peste țara plină
de temnițe și lagăre”, spune Ioan Ianolide, în volumul Întoarcerea la Hristos/document pentru o lume nouă, ediția a II-a,
Ed. Bonifaciu, București, 2012, pg. 315.
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goi!/ Pereţii par clapele claviaturii/ Pe care măiestrele degete moi/ Morsează cereşte poemul culturii./
Şi zidul dispare topit în azur./ Porniţi peste vreme
pe-o tainică punte,/ Pioşi ascultăm cu mulțimile-n
drum/ Cuvintele predicii Lui de pe munte/ Din nou
patriarhii şi sfinţii apa,/ Din nou Academos grădina-şi deschide./ Prietene Platon, mai plimbă-ne iar/
Prin lumea ideilor tale splendide!/ S-au strâns laolaltă poeţii-n pridvor:/ Pe mantie, Charles cu amurgul Citerei,/ Fantasticul Edgar plângând pe Lenore,/ Mihai, strălucind ca luceafărul serii./ Deodată
un K şuieră prin pereţi/ Şi toate minunile-n gol dispărură./ Semnal de pericol e K, şi, înceţi,/ Apar pe
la uşi temnicerii, cu ură./ Cu inima strânsă în gheare de fier,/ Auzi cum pe-aproape scrâşneşte zăvorul./
Pe cine-ai mai prins, nemilos temnicer?/ ...Şi-n
noapte, un ţipăt şi-mplântă fiorul/ Cu lanţuri, şi
foame, şi frig de nescris/ Celulele negre aşteaptă
posace/ Pe furii ce rup din Eden interzis/ Regali,
trandafirii luminii cu ace”.
- În ultimul sfert de veac, în şcolile şi liceele noastre nu mai încap în programele și manualele școlare creaţiile lui Mihai Eminescu, darămite poezia
închisorilor destul de puţin cunoscută. Cine trebuie, alături de „Maica Spirituală a Poporului Român” (cum numea Mihai Eminescu Biserica!) - să
aducă aceste modele de viaţă în actualitate, pentru
a le face cunoscute copiilor şi tinerilor noştri?
- Copiii și tinerii au cu toţii nevoie de modele şi,
lăsaţi fără supraveghere din partea familiei, cu părinţi mai mult absenţi de lângă ei din varii pricini şi,
cu precădere din grija pentru agonisirea „pâinii cea
de toate zilele”, trataţi cu superficialitate de profesorii („trataţi” şi aceştia ca nişte inutilităţi de lux calp
în balanţa împărţitorilor de pomeni bugetare) năuciţi
de vârtelniţa alternativelor manuale cu eroi de mucava pe post de simboluri naţionale şi, de agresivitatea verbală (şi nu numai!) a alumnilor digitalizaţi,
îşi iau modele din ce le oferă realitatea socială, politică, artistică şi, cum să-i zic şi din cea “culturală”!...
Până mai ieri (pragul acela de care ne-am împiedicat răsturnându-ne în anul 1989!) exista mult
hulita cenzură. Am scăpat de ea! De când ne-a pălit
libertatea, ne-am trezit într-o mâzgă de libertinaje de comportament, limbaj, relaţii umane aberante,
legi care se cer revizuite în numele „corectitudinii
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politice” de sorginte internaţionalistă care a schimbat vechiul slogan cel cu „Proletari din toate ţările,
uniţi-vă!”, prin „Minoritari de toate speciile, căsătoriţi-vă!” Familia este în descompunere, copiii se
concep în eprubetă, oamenii sunt virtual liberi şi...
colectiv fericiţi, de n-ar fi înfiorător de singuri în tot
mai populatul pustiu numit societate.
Să credem că-şi vor lua tinerii modele de la martiri
patrioţi?! Pentru care ţară să se mai jertfească ei
acum când ceea ce numim „acasă” pare să le fie doar
locul ubi bene într-o lume debusolată în care terorismul s-a internaţionalizat!
- Știm că aveţi o fiică - Adina Romanescu - la fel
de talentată, dar în domeniul Artelor Plastice, care
a ilustrat multe dintre cărţile Dumneavoastră. E
grea „profesia” de părinte când te numeşti Paula
Romanescu?
- „Profesia” de părinte este o binecuvântare. Să dai
puiului de om tot ce are sufletul şi mintea ta mai de
preţ, să-l vezi împlinindu-se cu, drept zestre, comorile acelea toate - sufleteşti, morale, culturale, intelectuale, din care dând ca om, ca părinte, devii şi mai
bogat cu încă o frumuseţe, este o minune. Când se
întâmplă ca viaţa să ne îmbie a încerca şi gustul
amar al vreunei înfrângeri şi lacrima-i pe-aproape, îi
rămâne iubirii ultimul cuvânt. Fiica mea a vădit o
certă personalitate încă din anii copilăriei. Pe atunci
micii ei tovarăşi de joacă încă netrecuţi pe la şcoală
nu mă ştiau de poeta Paula Romanescu, ci de „mama
lu’ Adina”. Acum... sunt „autoarea Autoarei” unor
lucrări de grafică de excepţie care-mi înnobilează
cărţile (şi nu doar pe acestea), o pictoriţă cu totul
dăruită artei sale.
- Ce vă place să faceţi, ce vă nelinişteşte în lumea
de astăzi?
- De când cu trecerea la anotimpul culesului târziu,
fac numai ce-mi place. Iar scrisul este chiar robia
mea solară şi împlinitoare de bucurie. Cât despre
nelinişti... le las lumii dacă lumea le acceptă ca pe
un lucru firesc. Mi se întâmplă să mai dau lecţii de
comportament (meteahnă de profesor, deh!) prin
mijloacele de transport în comun... Aşa se face că
într-o zi m-am trezit făcând o observaţie „duioasă”
unui tânăr revărsat pe un scaun în vreme ce, lângă
el, se clătina îngrijorător un vreasc de bătrână cu
destineliterare@gmail.com
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părul de nea... „Nu sunt dispus să primesc lecţii de
la oricine”, s-a înfoiat purtătorul de creastă moţată.
Am continuat totuşi: „Dar un joc frumos şi simplu ai
accepta totuşi?” Iată regulile acestuia: Când vei
ajunge acasă, aruncă-ţi privirea în prima oglindă şi,
dacă ţi se va părea că vezi un măgar (tânăr!) să ştii
că nu ţi se pare!” „M-ai făcut măgar?!” a explodat
pintenatul copitat gata să-şi încoarde pumnii a „ultimul cuvânt”... „Cum, dragă tinere, ai şi ajuns acasă?!”

- Am notat într-o zi : „Peştele-n apă/ pasărea-n larg
de ceruri/ locul meu unde ?” Am trimis „întrebarea”
la un concurs de haiku în Franţa. A fost premiat. De
atunci caut să spun ce am de spus în poezie prin
șaptsprezece silabe. Se întâmplă ca uneori (rar de
tot!) să fiu şi înţeleasă… Regulile creaţiei de sorginte niponă par simple dar… par numai.

Cam astfel de situaţii fac parte din neliniştile mele...
- Sunteţi o iubitoare a cuvântului din Cuvânt, „instrument” al dialogului, comunicării şi comuniunii
între noi, fiinţe gânditoare. Sunteţi creator, excelent traducător, cititor dar şi un excelent recitator
cu multe ore de înregistrare în studiourile Televiziunii şi ale Radioului. Într-o lume secularizată,
grăbită şi plină de ură, dumneavostră ştiţi să daţi
cuvântului scris şi rostit valoare taumaturgică. Ce
„reţetă” folosiţi?
- Firescul. În scris, în rostire. Orice exagerare dăunează comunicării, înţelegerii mesajului pe care
vrem să-l transmitem. Şi permanenta întreţinere în
stare de veghe a raţiunii, fără a neglija nici raţiunea
inimii.
- Cu puţin timp în urmă, aţi lansat Antologia de
poezie franceză „Trecea un cântec peste veacuri",
unde ați reținut și personalități românești afirmate
în exil, şi volumul de poezie originală „Et si l'amour avait raison?" Vă rog, faceţi o scurtă trecere în
revistă a celor două titluri...
- N-ar fi mai bine să treacă prin/ peste veacuri chiar
cititorii noştri cu, drept ghid, cântecul lumii franceze turnat în limba dorului şi, deopotrivă, dorul românesc „exilat” în grai botezat în apele Senei, cât să
le fie mai uşor şi celor de pe acolo să ne priceapă
sufletul înfrăţit cu cântul ciocârliei şi cu tăcerea pietrei din Poarta lui Brâncuşi ?

Foto: Arhiva personală a Paulei Romanescu
(Foto de Vasile Blendea)

- La ce proiecte lucraţi?
- Proiectele zburdă deocamdată. Când mă voi ocupa
de transpunerea lor în fapt literar, voi vedea ce s-o
alege de ele. S-au adunat cam multe. Şi se apropie şi
vacanţele… Proiectez să mă întorc la… moşie (la
casa părintească de la Țuțulești n. r.) şi să las
liniştea să mă ajungă.
- Vă mulțumim, doamna Paula Romanescu, și ne
rugăm ca într-o bună zi să ne vorbiți „pe viu”, la
Galați, despre frumusețea Cuvântului din creațiile
Dumneavostră și despre tainele poeziei experiată
în temnițele comuniste, comori inestimabile care se
adaugă patrimoniului cultural și spiritual al atât de
încercatului neam românesc !

- Între preocupările Dumneavoastră, doamna Paula Romanescu, se numără şi pasiunea pentru poezia japoneză. Cum a început ea?

destineliterare@gmail.com
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Passionaria STOICESCU
(ROMÂNIA)

Cartea din cărți
Bulat Okudjava
(9 mai 1924 – 12 iunie 1997)
Cântec despre ușa deschisă
Când urlă viscol fioros,
prelung şi cu mânie,
nu-nchideţi uşa pe din dos,
deschisă larg să fie
Şi de v-aşteaptă lung drumeag –
anevoioasă clisă,
să nu uitaţi, şi cât mai larg
lăsaţi uşa deschisă.
Şi-n pacea nopţii, pelerini,
decideţi fără vorbă:
lăuntric foc, cu foc de pini
amestecaţi în sobă.
Pereţii calzi să îi păstraţi
şi lăvicioara moale.
Pe-nchise uşi, un ban nu daţi,
pe lacăt - trei parale.
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Dumitru Balan
Robert Rojdestvenski
(20 iun.1932 – 19 aug. 1994)
Miracol
Şi iată din plin se aprinseră
aşa
deasupra norii-ngheţaţi!...
(Şi doar doi oameni 202

el şi cu ea
de asta au fost vinovaţi...)
În casa de-alături, liftu-nnoptat
până-n mansardă-a suit.
Era o lumină,
c-ai fi descifrat
oricare scris încâlcit...
Ardea primăvara de parc-un vrăjmaş
pusese-un tăciune vrăjit.
Şi-un cerb se gândea de pe-acum la urmaşi
şi-un iepure,
la năpârlit.
Mustaţa de iarbă a dat rând pe rând
şi razele-n caier au tors.
Şi tocmai atunci
toate astea aflând
şi păsări, din sud,
s-au întors.
Şi-n benzile fine
de seismograf
perfect s-au văzut...
Numai doi oameni un el şi o ea privindu-se-n ochi şi atât...)
Îmi spune: -A fost râul…
Şi lumea fugea
mijind sub zădufuri privirea.
"Incendiu!...
Incendiu...!”
striga cineva.
destineliterare@gmail.com
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însămi port amalgame bizare
şi am sângele amestecat.

Dar asta
era doar iubirea.
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Dumitru Balan

Bella Ahmadulina
(10 apr. 1937 – 29 nov.2010)
Altceva
Ce s-a-ntâmplat? De ce m-am poticnit,
de-aproape un an nu-mi ies poem, măsură
şi nu compun de parc-am amuţit
sub lungi tăceri ce-mi înfloresc pe gură?
Veţi spune – iată strofa, ce mai vrei,
sunt patru versuri gata, ca la carte?
Nu asta vreau. Eu am un obicei
de-a-nşirui cuvintele aparte.
Pe-nşiruire braţul e stăpân.
Nu asta vreau. Cum izbuteam-nainte
când se-ntâmpla - nu versul - cum să spun?
Un altceva… dar ce? - Nu mai ţin minte.
Da, altceva, dar oare temător,
când jucăuş, orice putea să-nfrângă,
şi când ca râsul, hohotea uşor
şi ca un plâns, când vrea, ştia să plângă?

Semafoare
Semafoare. Şi eu faţă-n faţă,
m-am oprit, înapoi mă dau iar.
Semafor. E un nume de ceaţă.
Semafor. Sveatoslav. Svetozar.
Semafoare ca slavii de bune.
Faruri dragi aurind faţa mea,
implorând luminos parc-ar spune:
,,Mai aşteaptă puţin, nu mâna".

O, de veacuri se ceartă şi-s una,
o, de veacuri se-mpacă furiş,
gândul slav cald şi bun totdeauna
cu-acel gând asiatic, pieziş.
Dar ieşirea-n mişcare se-nvaţă;
pe volan cade capul proptit
în acea ameţeală-ndrăzneaţă,
la betonul bordurii oprit.
Şi proptită-n bancheta pluşată:
„Mai aşteaptă”, îmi spun, „nu goni!”
Mă las pradă, mă las devorată
de viteza ce sigur va fi.
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Andrei Ivanov

Evgheni Evtuşenko
(18 iul.1933 - 1 apr.2017)
***
E un blestem că sunt profesionist.
Pot să creez un lucru ce sclipeşte
din lacrima învinşilor. Ce trist,
cu chinul lor stilou-mi se hrăneşte.
Poet de eşti, sfiala n-a pierit,
sfiala confesărilor ritmate,
când ochilor cu zâmbet iezuit,
dureri străine le oferi în rate,
când sângele aproapelui îl bea,
poetul, în dorinţa lui de bine.
Eu îmi desfid puterea de-a crea
cuvinte din durerile străine.
Tu, diavolească glorie-ai crescut
pe-al cui mormânt, pe ale cui suspine?
Ah, vampirism al tagmei, fii urât,
corespondenţa-n sensuri te susţine.

Le iubesc pentru calda-mbinare,
pentru-amestecul lor colorat:
destineliterare@gmail.com
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Pentru ce fac, iertare nu-i şi nici
nu şterg sângele roz, sclipind cuminte...
De fapt poetu-ncepe de aici,
din ura pentru vers, pentru cuvinte.
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Andrei Ivanov
Vladimir Vîsoţki
(25 ian.1938 - 23 iul. 1980)
Rămas bun de la munți
În urban furnicar, în torentu-ndrăcit
ne întoarcem şi nu-i un alt gest să existe.
Coborâm de pe piscul ce-a fost cucerit
părăsind colo-n munţi, părăsind colo-n munţi, inimi
triste.
Deci lăsaţi inutile discuţii.
Tot ce-am spus, e aici demonstrat:
decât munţii, mai buni sunt doar munţii,
cei pe care eu nu i-am urcat.
Cine-ar vrea la necaz, să stea singur, lovit?
Sau să plece uitând de a inimii strună?
Coborâm de pe piscul ce-a fost cucerit ...
Ce să faci, coborau doar şi zeii-n ţărână.
Deci lăsaţi inutile discuţii.
Tot ce-am spus, e aici demonstrat:
decât munţii, mai buni sunt doar munţii,
cei pe care eu nu i-am urcat.
Ce cuvinte, ce cânturi, ce doruri, ce glas
trezesc munţii în noi, să rămânem ne-mbată.
Coborâm: pentru-un an, pentru-un veşnic popas,
pentru-acel tot mereu ni-e întoarcerea dată.
Deci lăsaţi inutile discuţii!
Tot ce-am spus, e aici demonstrat
decât munţii, mai buni sunt doar munţii
cei pe care eu nu i-am urcat,
nimeni încă, ah, nu i-a urcat.
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Andrei Ivanov
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Alexandr Soljeniţîn
(11 dec. 1918 – 3 aug. 2008)
Triumvirilor
N-am temeri! Ca-n legile firii
de-i scris, să fiu osândit
mă tem doar de voi, triumvirii,
degeaba să nu fi trudit.
Voi, trei, pentru care datornic
sunt cu ce-i bun - mă scrutaţi
cândva, chiar nespusă statornic
voi şti sentinţa ce-mi daţi.
Ca Puşkin, voit-am, de bezne
să spun - chinu-îl fac luminos,
mizeria vieţii, ce lesne-i,
s-o vezi când scârbit, când duios.
O diamantină sclipire
să simt în destinul mărunt,
precum Dostoievski la fire,
nimic să nu cruţ din ce sunt;
dar tandru la sclipătul care
e-n sufletul altuia clar,
că-n lume nu-i vină, trădare,
ca Tolstoi am vrut să declar,
ca tot ce-a rodit a mea pană
să fie-ntru bine, nu-n rău.
…De-a fost sau n-a fost truda-mi vană,
o știe doar Dumnezeu.
Traducere de Passionaria Stoicescu
și Gheorghe Barbă
Nikolai Rubțov
(3 ian. 1936 - 19 ian. 1971)
În pădure, toamna…
De toate simt că-s mulţumit
cum stau pe burtă tolănit,
gust merişoare coapte bine!
sperii şopârlele vărgate,
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apoi mă tolănesc pe spate
şi-ascult ce jalnic ţipăt vine
de la un stârc...
Pe cer, furiş,
printre mesteceni şi brădiş,
peste tristeţile tăriei
ca nişte gânduri, norii zboară,
în vale râul se-nfioară
cu nepăsarea bucuriei.
Pădurea-n toamnă o iubesc.
Deasupra – cerul îmi dă ghes
să mă prefac din vechea stare
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în ochi de frunză, stacojiu
sau ploaie susurând să fiu;
şi renăscut prin transformare
să mă întorc la cuibu-mi drag
al ălor mei, cândva, în prag,
în faţa drumului să jur:
- O frunză în pădure-am fost!
- Şi ploaie în pădure-am fost!
Credeţi-mă: am suflet pur...
Traducere de Passionaria Stoicescu
şi Dumitru Balan
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Dan TEODORESCU
(ROMÂNIA)

DEBUT
Poezii
Tropotind cuvintele
Anul acesta am auzit tropotind cuvintele,
cuvintele mamei mele şi ale tatălui meu,
se zvârcoleau unele peste altele într-o gravă dezordine
chemând din abis pe Bunul Dumnezeu.

în ecvestrele timpane ale surghiunului
de flori spânzurate
în spinările cerşătorilor de Vreme Bună
şi în amintirea mamei
care m-a alungat în chipul cioplitorilor.

În seara aceasta am simţit cum fuge Pământul
pe potecile ascunde de vântul nebun,
am încercat să te caut în marea de sânge
dar am uitat nemerniciile ce trebuia să ţi le spun...

Numai acolo
am sfărâmat
în venele aducerii aminte
sufletul meu neprihănit
şi încastrat
în nemernicia pământului...

Vârtej

Anul acesta

Văzduhul din noi
se zbate
ca o floare spulberată
de vânturi turbate.
Copacii văzduhului
îşi alungă nepăsarea
şi ascund păcatele vieţii noastre.

Anul acesta mi-am alungat căţeaua
care se căznea în jurul pământului
să culeagă adormirea-n sânge
şi împărăţia cuvântului.

Firele întortocheate ale lumii
se împletesc în lumina timpului !
Sufletul meu neprihănit
Mâinile mele
mi-au sugrumat somnul
încastrat în nemernicia
pământului.
Am răsturnat în auzul timpului
cupele de otravă ale dragostei
şi am ascuţit suliţele
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Anul acesta mi-am smuls mâinile
care se loveau în ţipătul auzului
încercând să-mi arunce-n spinare
nemernicia obuzului.
Anul acesta mi-am ascuns ochii
în amurgul nebunei plăceri,
prea mult i-am purtat prin lume
pictând cântecul de nicăieri.
Anul acesta mi-am ucis trandafirii
care îmi sugrumau amintirile,
prea mult şi-au făcut de cap
furându-mi iubirile.
Anul acesta mi-am transplantat visurile
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pe chipul bătrânului cerşător,
prea mult m-am încrezut în sânge
şi în feciorimea lor.
Anul acesta mi-am mutat creierul
în cripta legământului vecin,
mi-am întors trupul pe-o parte
şi-adorm, zicându-vă AMIN !
Iubeşte-mă ca infinitul
Iubito, aruncă-mi algele în spinare
şi înveleşte-mi trupul cu zodia pământului.
Păstrează-mi în pumni
pietrele mănăstirii sufletelor pierdute
şi zideşte-mi mormânt
ca să-mi fie cald şi bine.
Iar când ochii mi se vor ascunde
după somnul timpului,
iubeşte-mă ca infinitul
iubito,
iubeşte-mă ca infinitul,
cel care nu poate fi iubit
niciodată...
Rugăciune către timpul meu
Timpule, închide-mă în castelul tău de piatră
căci vreau să mă spăl cu amintirile mele,
timpule, aruncă-mă în liniştea morţii
căci vreau să pictez ceasurile rele, ceasurile rele...
Prietene, apucă-mi creierul cu dinţii
şi suceşte-i gândul păsării ce mă cunună
cu a timpului Zeu şi lasă-mă iar singur
scrijelindu-mi viaţa nebună, viaţa nebună...
Când a murit timpul meu
Am adunat în ochi
păcatul trecut prin geamătul
amurgului,
când am apucat de mâini
lutul reavăn al uitării
şi al eternei iubiri.
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Atunci a murit timpul meu,
iar eu am fost alungat în secunde.
Ploaia
Doamne, fă ca ploaia
să-mi ascundă mintea de taină,
să-mi curgă în gând
potopul tău de april.
Coboară lanţul cel roşu
Doamne
şi leagă-mi trupul
ca a unui osândit la ştreang.
Fă-mă să sorb ceara
de pe chipul ceruit al timpului
şi aruncă-mă spre dimineţile
cu rouă a bătrânei păduri.
Doar acolo Doamne,
doar acolo
acoperă-mi trupul
cu păcatul etern al somnului.
Apocalipsa din jurul luminii
A murit lumina în zorii zilei
când păsările de pradă au furat
credinţa dimineţii cu rouă crudă.
Atunci am început să alerg în jurul amurgului,
picioarele mă dureau
iar mâinile îmi pătrundeau în iubire.
Nu mai pot să văd,
pupilele au început să putrezească,
iar întunericul ne cheamă.
Mă arunc în asfinţitul pădurii,
unde nu mai pot respira,
căci astăzi a venit apocalipsa din jurul luminii !
Mereu
Mă trezesc din nou sub pleoapa de-mintiri
înfintă în zodia străvechiului pământ.
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Îmi cântă la ureche bătrânii mei oieri
doinind pe vârful sacru în freamăt de cuvânt.
Aştern iubirea eternă în zborul lin de păsări
ce-mi soarbe iarba-n sânge pe versul de demult.
Visez sub ploaia albă de crini înmiresmaţi
şi susurul de viaţă în mine iar ascult.
Cobor pe jos spre ţărmuri uitate de amiezi
şi sorb chemarea mării doar în credinţi de zeu.
Ascult iar cântul bătrânului amurg
şi dragostea de glie şi de pământ, mereu.
Gura ruptă!
Astăzi m-am lovit cu capul de un gard,
gardul s-a enervat instantaneu
şi mi-a scăpărat vreo două-trei ostreţe
peste faţă !
Atunci, fraţii mei pământeni
m-au internat într-un spital de boli nebuneşti,
căci aveam acum gura ruptă
şi vorbeam mai mult decât doreau ei să asculte !
Urătură
Aho, aho de Anul Nou
c-a venit baba cu-un ou
şi îl dă cu doi lei
pentru Zei şi Dumnezei.
Dar eu nu sunt nici Zeu şi nici Dumnezeu
Şi îi dau doar un leu !

A doua zi dimineaţa
am văzut însă că cineva îmi furase acoperişul
şi acum ploua la mine în casă,
cea cu o singură cameră de doi pe doi.
Şi ce să vezi,
căţeaua mea cea nouă
dormea cu capul pe perna mea cea nouă,
peste noapte mai fătase
cinci căţele !
Pe la patruzeci de sfinţi
Masca lui Flaubert mă gâdila pe la ureche
cu mustăţile ei groase de catifea.
I-am spus: pardon monsieur, nu mă atingeţi !
căci eu sunt Credinciosul şi altul nimenea.
O altă arătare îmi apare însă în pupile
cocoţată într-o căruţă cu fân.
Era Shakespeare cu Hamlet, nebunul, alături
şi mânau un cal surd, chior şi bătrân.
Mă aplec să beau, la izvor, apă de munte
deoarece setea îşi cam făcea de urât.
Am simţit că o pasăre - idioata - îmi vâjâia pe la
spinare
azvârlindu-mi vorbe parşive din botul ei ca un rât.
Nervos, am apucat muntele şi l-am izbit puternic de
stele
şi de atunci plouă într-una cu nestemate.
Mi-am pus coroana de spini să nu mi se spargă
creştetul
şi-am pornit să fur din iubirile despuiate.

Căţeaua
Ieri mi-am luat o căţea
ca să-mi păzeasca casa,
căci aveam o casă mare şi impunătoare
cu numai o cameră de doi pe doi.

Şi mi-am umplut buzunarele cu sfinte cărticele
recitând pe la patruzeci de sfinţi.
Blaga a vrut să-mi vândă Gorunul său,
Bătrâne, de ce vrei să mă amăgeşti şi să mă minţi ?
Iubeam IERI

Eu fiind şi bun la suflet,
toţi vecinii ştiau treaba asta,
am luat căţeaua cea nouă
şi am culcat-o cu mine în pat,
ca să ne fie la amândoi cald şi bine.
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Puntea stă legată acolo de demult
de când se coceau strugurii pe deal,
mi-ai spus să mă ascund în bobul de sânge
al punctului supus şi ireal.
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Cântece de femei mi se zbăteau în ureche
sub forme uriaşe de mucava,
bătea ţiganca toba cea surdă
şi vinul se prelingea, se prelingea.
Se sfarmă ulciorul în licoarea cea neagră
ca un piept oacheş de nicăieri,
amurgul se cobora în faţa credinţei
şi iubeam IERI şi iubeam IERI...
Căci nu sunt OVIDIU...
Iubesc stâncile umbrite în mijlocul furtunii,
cu mâinile îmi acopăr cu credinţă cuvântul.
Aş vrea să-mi plângă pescăruşul alb la ureche
cântecul din depărtare înfrăţit cu pământul.
Şi vreau să fug aiurea, spre ţărmul cela negru,
ce-mi spală ochii iară în timpul nimănui.
Să nu vă fie teamă, eu n-am să cânt nicicând pe
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valuri,
Căci nu sunt nici OVIDIU şi nici AMORUL lui !
Aceştia suntem noi
Scânteie văzduhul sub Soarele lumii
Adun cioburi sparte de vântul hoinar
Şi le lipesc laolaltă, când sună pădurea
La focul dreptăţii aprins de amnar.
Lăsându-se noaptea, când timpul se scurge
Visând primăvara cu pomi înfloriţi,
Deschid doar ochii lăsând să pătrundă
Iubirea, virtutea şi anii doriţi.
Noi suntem feciorii cei mândri şi falnici
De-un trai şi de-o ţară şi tineri mereu,
Fraţi de sânge o viaţă întreagă,
Bătrâni de fapte, chiar tu şi chiar eu !
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George TERZIU
(ROMÂNIA)

De la tăcerile lui Dumnezeu la pălăvrăgeala umană
(fragment dintr-o carte în curs de apariție)
Motto: Tăcerea e a doua parte a vorbirii –N.Iorga

Poate cel mai dificil cuvânt, de acceptat şi de
înţeles este tăcerea.
Iar dacă e vorba despre tăcerea lui Dumnzeu
lucrurile devin şi mai complexe.
O carte care tratează această dilemă a tăcerii
lui Dumnezeu este romanul Tăcere (1966) de Shusaku Endo, roman premiat cu premiul Tanizaki şi
care va fi ecranizat, în regia lui Martin Scorsese, s-a
bucurat de un succes răsunător şi de aprecierile elogioase ale criticii.
O carte despre credinţă şi îndoială, Tăcere descrie persecuţiile la care erau supuşi
creştinii în Japonia secolului al XVII-lea, în timpul
shogunatului Tokugawa. Trimis să verifice zvonurile
despre apostazia mentorului sau, Cristovao Ferreira,
unul dintre cei mai de seamă membri ai misiunii
iezuite din Japonia, preotul Sebastiao Rodrigues
descoperă în această ţară mai multe comunităţi clandestine de creştini. Asistând neputincios la martiriul
acestora, Rodrigues îşi vede propria credinţă pusă la
încercare şi începe să se îndoiască de un Dumnezeu
care răspunde la suferinţele credincioşilor săi doar
printr-o tăcere indiferentă. Vândut la rândul lui autorităţilor, supus la torturi cumplite şi silit să se dezică
de credinţa sa, Rodrigues are conştiinţa dureroasă a
eşecului, dar şi revelaţia faptului că Dumnezeu este
prezent întotdeauna, chiar şi în tăcere.
În vechiul testament se face referire la tăcere
de circa 57 de ori, în vreme ce în Noul testament de
numai 38 de ori.
De la tăcere ca şi instrument educaţional şi
până la formula “fără drept de replică” tăcerea se
releva ca un mecanism de stabilire a raportului lui
Dumnezeu cu lumea înconjurătoare.
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Pare ciudat că tocmai Creatorul, la a cărui
cuvânt s-a făcut totul din nimic, să pună problema
tăcerii ca un argument al vorbirii subânţelese.
Dar, de fapt, ce e tăcerea?
Tăcerea e uneori sanctuarul prudenţei.
Dacă nu ai argumente suficiente sau nu eşti sigur că
poţi exprima ceea ce este de spus, de afirmat, atunci
mai bine taci. Este ceea ce poporul a afirmat: Dacă
tăceai, filozof rămâneai”
Ardelenii, această populaţie care inspira respect, uneori o face prin modul prin care cei din
această zonă ştiu să se abţină de la comentarii.Se
creează un fel de imaginativ a bagajului de cunoştidestineliterare@gmail.com
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inţe prezumtive, care ar fi posibil să existe în această
zonă, prin afişarea tăcerii” pline de subânţeles”.
Adică “eu ştiu multe, posed răspunsuri la toate întrebările voastre dar, din bun simţ, nu doresc să vă
contrazic”. Mai bine tac. Arăt prin asta că vă respect,
deşi am multe de spus. Evident, acest discurs subânţeles, dar neexprimat, are nevoie de recuzita corespunzătoare, cum ar fi: zâmbetul complice, aprobare tacită, mai ales în cazul unor exprimări complexe, făcute de interlocutori. Este tăcerea manipulatoare, care asigura simpatie, prin ea însăşi. Fără a
avea nevoie de dovezi.
La marginea ambiguităţii totul pare plin de substanţa, de raţiune încă neexprimată. Este ceea ce,
conform gândirii populare înseamnă A tăcea ca porcul în păpușoi (sau în cucuruz) = a tăcea spre a nu se
da de gol. Acesta este marele fâs cu eticheta TĂCERE.În evanghelia după Marcu 3,4) Isus întreabă auditoriul: Este îngăduit în Ziua Sabatului să faci bine
sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?
Dar ei tăceau...
Este ofesiva tacită a dogmelor împotriva
raţiunii. Gândirea închistată că ziua de odihnă poate
fi ridicată deasupra raţiunii, cu orice prêţ, chiar cu
riscul de a nu face binele semenilor, numai pentru că
lenevia fizică e scopul şi nu doar necesitatea. Lenevia fizică e deasupra valorii spirituale şi chiar în
conflict cu facerea de bine.
Dar este şi o modalitate de convieţuire paşnica, o soluţie în situaţii conflictuale. Înseamnă discreţie.
Exista în diverse locuri din Biblie acest fel de tăcere.
Este tăcerea lui Dumnezeu, care ştie că omul este
vulnerabil, este doar o trestie cugetătoare (Pascal) şi
atunci îl protejează prin tăcerea Lui. Dumnezeu ştie
că tăcerea poate durea.
Tăcerea complice sau reducerea la tăcere.
Regimurile totalitare cunoşteau şi imprimau consecvent tehnicile tăcerii. Toţi mergeau pe ascuns la biserică, se uitau pe ascuns la posturile de televiziune
străine, dar practicau tăcerea în relaţiile sociale. Poţi
să crezi în Dumnezeu pe ascuns, de ce trebuie să se
ştie asta? În Luca 19,39-40 se spune:
„Unii farisei, din norod, au zis lui Isus: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii! Şi El a răspuns: Vă
spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga! “
Tăcerea poate fi fatală omului în situaţiile în
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care spiritul lui cere vorbire.
Ps. 32.3: Câta vreme am tăcut, mi se topeau
oasele de gemetele mele necurmate.
În închisorile comuniste, tăcerea era una dintre cele
mai groaznice metode de tortură.
Era oferta tăcerii împotriva spiritului liber.
Oamenii care au fost încarceraţi în aceste închisori
erau oameni care puteau oferi altora bogăţiile spirituale ale naţiunii române. Cei mai de seamă gânditori şi cele mai alese exemple de conduită umană au
fost reduse la tăcere. Era suprema pedeapsă. A tăcea
în acest caz, este moartea spiritului încetul cu încetul. Şi totuşi, în asemenea locuri s-a născut Jurnalul
fericirii. A lui Nicolae Steinhard. În închisori au
apărut capodopere ca Don Quijote, de Cervantes sau
Idiotul de Dostoievski. E aidoma ierbii care străpunge betonul şi iese la lumină.
Prin urmare, uneori, în situaţii esenţiale tăcerea este metoda ideală de a fi complice cu minciuna,
prefăcătoria, perfidia. A tăcea=a te autoacuza.
Oare tăcând veţi face voi dreptate? (Ps 58,1) Una
din cele mai complexe definiţii ale tăcerii şi care
este prezentată drept trofeu al modului convingător
de exprimare este tăcerea, ca rezultat al puterii argumentului. Isus a fost intervievat în toate felurile
dar exista un pasaj care reflectă ceea ce am afirmat
mai sus, Luca 20,26: Nu l-au putut prinde cu vorba
înaintea norodului: ci miraţi de răspunsul Lui, au
tăcut.
E tulburătoare această realitate, acest moment fericit al triumfului adevărului asupra minciunii şi curăţeniei spirituale asupra mizeriei umane.
Tăcerea, ca şi succes al realităţii morale. Să ne amintim momentul când oamenii au adus la Isus femeia
prinsă în curvie. El a lăsat capul în jos, ca şi o înţelegere a naturii umane, cu dorinţa nu de a acuza ci
de a pune lucrurile la punct. Femeile prinse în curvie
trebuiau atunci ucise cu pietre. Şi Isus a spus, parcă
copleşit de realitatea nevăzută în faţa realităţii văzute: Cine e nevinovat să arunce cu piatra. Şi când a
ridicat ochii, toţi cei ce acuzau dispăruseră. Iată,
tăcerea ca un trofeu al realităţii. Iată, tăcerea care
exprimă şi este rezultatul dialogului interior.
Este interesantă discreţia lui Isus atunci când a pus
întrebarea: era cu capul plecat... Exprima înţelegerea
a ceea ce am mai afirmat. Ştia că adevărul doare,
adevărul poate chiar ucide spiritual şi atunci a prefe211
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rat să pună capul în jos decât să privească interlocutorul în ochi.
Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat:
apoi... tăceţi (psalmul 4,4)
Tragismul tăcerii
Există o stare de blocaj interior, nevoie de refulare, ameninţată de imposibilitatea de comunicare.
Tăcerea devine în această situaţie surghiunul spiritului. În dorinţa acestuia de a a se ridica deasupra condiţiei umane. Ps. 39,2: Am stat mut în tăcere, am
tăcut, măcar că eram nenorocit. Şi totuşi durerea
mea nu era mai puţin mare.
A nu tăcea.
Antiteza tăcerii este vorbirea.
Fostul securist Saul, cu numele după convertire Pavel, a avut o experienţă interesantă.
Din omul care practica voluntarismul, care
cerea aprobare să ucidă creştini a devenit atât de
rezervat după convertire încât a fost nevoie de o
încurajare din partea lui Dumnezeu: Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea (F.A., 18,9)
Invers, există situaţia când omului i se pare
că Dumnezeu nu observă nimic, că acesta nu ia atitudine şi omul exclamă: Doamne, tu vezi, nu tăcea!
Nu te depărta de mine Doamne! (psalm 25,22, ps.
83,1, Ps. 109,1)
Şi, ca o concluzie după o viaţa de experienţă
cu Dumnezeu, psalmistul exclamă: Dumnezeu nostru vine şi nu tace. (Ps. 50 3)
Am cunoscut un om deosebit, cu multă experienţă în trăire cu Dumnezeu. Îl chema Emil, a murit.
Nu avea nici unul dintre picioare, ca urmare a unei
tentative de sinucidere, când trenul în faţa căruia se
aruncase i-a tăiat picioarele.Pe atunci nu îl cunoştea
pe Dumnezeu. Handicapat, conducând o maşină cu
comenzi speciale, mergea din loc în loc, prezentând
experienţa lui cu Dumnezeu. Bucuria că L-a cunoscut pe acesta a fost însă umbrită de o întâmplare.
După ce a părăsit o localitate unde a vorbit despre
Dumnezeu, a avut un accident. Părea o întâmplare
nefericită, maşina era tamponată şi orice variantă de
a merge mai departe a eşuat.
Stând în faţa poliţiştilor (pe atunci “miliţieni
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“) pentru declaraţii, Emil a explodat în gând: Doamne, de ce ai permis să se întâmple asta? Doar eu am
făcut ce este bine în faţa Ta, am vorbit oamenilor
despre Tine!” Tăcere. Tăcere. Apoi, ca un gând uşor
i-a venit de undeva acest răspuns: Emile ce ai vorbit
oamenilor ultima dată? Păi, păi... despre mulţumire.
Mulţumiţi Domnului pentru toate lucrurile, căci
aceasta e voia Lui cu privire la voi. În regulă, a zis
vocea, mulţumeşte pentru acest accident!
Emil a fost blocat. Era un moment greu, când
se confrunta cu propriile sale convingeri, cu propriile sale cuvinte. Să spui altora era simplu, dar acum...
era el la mijloc! Şi atunci a decis să fie sincer. A
trecut examentul cu următorul răspuns: Doamne, te
rog să mă ierţi că nu pot să-ţi mulţumesc. Dar ajutămă măcar... să nu comentez!
E simpatică întâmplarea, dar arata diferenţa
între a spune altora şi a fi chiar tu subiectul cuvintelor tale.
În literatura noastră au rămas înrădăcinate
anumite sintagme despre Lucian Blaga, născut la 9
mai 1895, în satul Lancrăm. Cea mai cunoscută rămâne însă formularea: poetul „mut ca o lebădă” al
literaturii române, folosită de însuşi Blaga în poezia Autoportret. Pornind din acest punct, poetul
păşeşte pe axa infinitului sub semnul tăcerii.
E. Baconsky, în Panorama poeziei universale contemporane, considera că ceea ce-i dă dreptul la
universalitate poetului veşnic aplecat asupra întrebărilor lumii e tocmai tăcerea sa. În acest sens, el afirmă: „Există [...] o rostire şi mai ales o tăcere care e
numai a lui; nu cunosc nici un alt poet european
care să fi imprimat tăcerii asemenea ciudate valori
expresive, cum o întâlnim în lirica lui. Nu e doar o
problemă de ritm, de accent sau de muzică. Tăcerea
lui e trena cuvintelor [...] Lumină sau întunericul de
care au nevoie. Dar uneori tăcerea lui devine cuvânt
mai presus de legile graiului.”
Unul dintre titlurile fundamentale din bibliografia post-modernismului
Este, desigur lucrarea lui Ihab Hassan
(n.1925), The Dismemberment of
Orpheus: Toward a Postmodern Literature.
Înainte de această carte, Ihab Hassan publicase studii
aproape “impresioniste” (şi-a numit maniera de a
interpreta textul literar “paracriticism”) despre opera
lui Henry Miller sau Samuel Beckett.
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Într-un volum intitulat, în aceeaşi manieră
metaforică, Literature of Silence (1967), în Sfâşierea
lui Orfeu, Hassan examinează, printre alte teme,
sentimental de neputinţă încercat adesea de autorii
modernităţii: nu numai că limbajul nu e în stare să
mai exprime ceva, dar în cele din urmă-constată
scriitorii-nu a mai rămas nimic de exprimat.Se instituie astfel o “tradiţie a tăcerii” din care fac parte
Kafka, un Genet sau un Beckett.Cu toate acestea,
tăcerea nu e numaidecât un rău în sine, ea devine
însăşi finalitatea literaturii: “ea nu e doar metafora
centrală a operei lui Hemingway, dar e însăşi sursa
excelenţei sale formale, a integrităţii operei sale.”
Literatura, remarca Ihab Hassan, capăta în contemporanietate, formele risipei, rupturii şi muţeniei.
În aceste trăsături ale literaturii anilor 60,
Ihab Hassan a văzut semnele vădite ale postodernismului: disoluţia eului (şi a identităţii personale),
epuizarea raţiunii şi a logicii, fragmentarismul şi,
eventual dispariţia realităţii, dezorientarea conştinţei
post moderniste, invazia scepticismului, sentimentul
golului şi absenţei. Parcă ar fi, nu-i aşa, o definiţie a
tăcerii, prin eliminarea cuvintelor!
În contrast cu analizele filozofilor, care caută
aceasta rezolvare a golului în ei înşişi, definind astfel tragimul iluminismului, oamenii credincioşi au
drept ţintă a vieţii liniştirea, meditaţia, asimilarea
conceptului de tăcere meditativă:
Liniştea face parte din acel "meşteşug duhovnicesc" sau din "filosofia cea privitoare la lume".
Din acest motiv, scriitorii asceţi vorbesc despre
"liniştea cea cu dreaptă judecată" şi de câştigul ei de
fiecare zi. Sfântul Ioan Scărarul arată că adevărata
linişte cuprinde şi trupul şi sufletul. Liniştea trupului
este "ştiinţa şi bună aşezare a purtărilor şi a simţurilor", iar liniştea sufletului este "conştiinţa gândurilor
şi cugetarea nefurată"
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Începutul liniştii stă în "alungarea zgomotelor ca a unora ce tulbură adâncul. Iar sfârşitul ei stă
în a nu se teme de zgomote, ci în a fi nesimţitor la
aceasta". Adevărata linişte consta în "lepădarea gândurilor şi renunţarea la grijile îndreptăţite". Bunul
înainte-mergător al liniştii este negrija de toate lucrurile. Ea duce la paza inimii şi a minţii, la discernământul duhovnicesc şi la rugăciunea neobosită.
Cel ce şi-a făcut linişte în viaţa Duhovnicească, în
mintea şi sufletul său, este "casă a iubirii", blând, cu
anevoie de urnit la cuvânt şi nemişcat spre mânie. El
este "chipul pământesc al îngerului".
Iată cum, rând pe rând tăcerea devine de la
mijlocul de influienţare a relaţiilor dintre oameni, la
instrumentul primordial al căutării de sine.
Şi dacă, aşa cum se spune în Biblie, în Geneză, omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, atunci afirmarea prin comunicare verbală cât şi căutarea sensurilor în tăcere, devin parte din
genetica umană, transmisă prin creaţie.
Tăcem, aşa cum face şi Dumnezeu, vorbim,
afirmăm, aşa cum face şi Dumnezeu.
Tăcerea în sine, ca şi concept nu este nici bună nici
rea.Ca şi vorbirea, de altfel.
Ele devin conjunctural necesare. Ele se manifestă după caz, bune sau dăunătoare.
Tăcerea şi vorbirea există şi fac parte din noi.
Bibliografie plus:
Codruţa Cornelia CUCEU: Tăcere –cuvânt- cântecConfesiune în viaţa şi opera lui Lucian Blaga
Teologia necazurilor de Pr. Ioan C. Ţesu
E. Baconsky - Panorama poeziei universale contemporane
Ihab Hassan - The Dismemberment of Orpheus: Toward
a Postmodern Literature
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Adriana TOMONI
(ROMÂNIA)

S-a stins un Ev
S-a stins un Ev cu slovele pe buze,
Siajul doar, rămâne pentru noi,
Scotea poemele din spuze
Și flăcări înălța din sloi.

Adio prietene sau bun rămas,
Ne vom vedea cândva, în stele,
Avut-am în viaț-un popas,
În care-am împărțit în vers, bune și rele.

Plângea poetul soarta lumii,
Cu lacrimile lui scria,
În palme răsucea tăciunii
Și moarta piatră, învia.

Ploile-mi tulbur-acum privirea,
Nu văd versuri să îți scriu,
Rămâne numai amintirea,
Ce păsări albe, în suflet o știu.

Iubirea-i lumina în versuri
Și rima în râuri curgea,
Căutător prin universuri,
Esențele din miez, le atingea.

Testamentare-ndemnuri îmi tulbură gândul,
Știai prietene că vei pleca,
Ce trist se-așază pe mormântu-ți rândul,
De-acum, o să vorbesc cu-o stea.

Văzător și dincolo de voaluri,
Trecător prin viață cu trezvie,
Din cuvinte ne întinde daruri,
,,Primiți-le, le dau cu bucurie!”

Plânge versul
Plânge versul, nu văd rândul,
O rugă înalț către cer,
Ce mic mi se pare cuvântul,
Prietene, în suflet am ger.

,,Eu plec acum la dragii mei din ceruri,
Dar slova vă rămâne moștenire,
Încălziți-vă cu ea în geruri,
Țineți-mă o vreme-n amintire!”

O să-mi lipsească duelul de cuvinte,
Scrimior cu eleganță, măiestrie,
Ce seri frumoase am în minte!
Floretele scriau în luptă, poezie.

Ultimul cuvânt
Ușor, cu pași senini, El merge către îngeri,
Din suflet revărsând încă poeme,
Fulgi de pene-n diafane-atingeri,
Spre înălțimi, în roiuri, vin să-l cheme.

Te dădeai învins de-atâtea ori,
Vroiai să cresc și eu, o știu eu bine,
Transformai floretele în flori,
Presărate-ntre cuvintele aldine.

Cu buze mute, îl strigăm să se întoarcă,
Dar drumul este hotărât,
Lacrimi știe tristețea să stoarcă,
Când ți-ai pierdut și ultimul cuvânt.

Prietene, să-ți fie drumul luminat!
Trimite-mi un vers și spune-mi că-i bine,
Că pacea în lumină ai aflat
Și versul meu, va ajunge la tine.
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Trifan MIROLIUBOV
(REPUBLICA MOLDOVA)

Cartea sufletului meu
(Fragment)
Mărturisirile sufletului
MOTTO: Salvatoribus mundi
Vai, câte mii de ani tot spui
Că vreai tu, lume, numai pace.
Dar pace-n lume nu-i şi nu-i,
Să lupţi cu sine ce te face?
Amit

Cuvânt înainte
Fiecare om are ceea ce îi este dat, dar poate şi merită mai mult.

Fie grea sau uşoară, lungă sau scurtă, viaţa
(şi soarta) omului nu se măsoară cu o unitate unanim
acceptată de preţuire. Fiecare-şi preţuieşte soarta şi
viaţa sa, precum şi a celorlalţi oameni, conform propriei sale înţelepciuni. Eu simt o profundă recunoştinţă pentru părinţii mei, aşa cum au fost ei –
ţărani muncitori, necăjiţi, mărinimoşi, fiindcă m-au
adus să fiu în lumea aceasta, căci, dacă n-ar fi existat
ei, n-aş fi avut fericirea să văd frumuseţea uimitoare
a vieţii oamenilor pe Pământ, dar şi urâţenia ei. Vă
mulţumesc, iubiţii mei părinţi, că m-aţi adus pe lume
şi împreună cu ea am trăit această clipă universală
numită viaţa unui om. Dacă cineva va citi această
destăinuire a mea, îşi va da seama că ea nu reprezintă o operă literară, un tratat de teologie sau o lucrare
ştiinţifică. Este o încercare de a-mi lămuri mie însumi sensul vieţii şi rostul învăţăturii, menirea omului pe Pământ. Dar nu-mi pot explica lucrurile altfel
decât unind aceste trei forme de cunoaştere a realităţii obiective şi subiective, ce s-au întruchipat în
Ştiinţă, Credinţă şi Arte, adică în cultura umană.
Cu toate cunoştinţele acumulate de omenire
destineliterare@gmail.com

până în prezent, totuşi, mă întreb acum: care este
geneza Universului, a vieţii şi, în special, a omului?
Tot ce cunoaştem în acest domeniu constituie doar
ipoteze. Ştiinţa, datorită ieşirii din mrejele dogmatice ale religiei, fără a nega credinţa în existenţa
unei Forţe supranaturale, a pătruns în multe taine
ale realităţii obictive, adică a Universului, a vieţii şi
a omului, a descoperit Evoluţia, dar s-a oprit în faţa
tainei Informaţiei şi a Creaţiei. Este important să
înţelegem cele mai simple lucruri: puterea omului
este constituită din forţa fizică şi cea a minţii lui.
Puterea are două componente indisolubile: economică şi spirituală. Deaceea există forma laică şi
cea ecleziastică a Puterii în societatea umană,
adică Statul şi Religia (biserica). Aceste forme
par a fi separate, pe când, de fapt, acţionează
într-o unitate certă. Şi ambele au unul şi acelaşi
scop: de a stăpâni cât mai mulţi oameni, care
produc bunurile vieţii, de a acumula cât mai
multe bogăţii materiale şi spirituale, fiindcă cine
e bogat şi ştie a stăpâni informaţia, stăpâneşte
bogăţiile acumulate, acela şi poate conduce co215
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munitatea umană. Lupta pentru putere este motorul dezvoltării omului şi a comunităţilor umane, însă sadismul şi plăcerea de a ucide provin şi
aparţin băutorilor de sânge uman. Există şi al
treilea factor-element în dezvoltarea ascendentă a
omenirii, ce pune în mişcare sufletele umane, indiferent de statutul individului în societate, acesta
este factorul cultural-artistic.
Mă consider unul din cei mai bogaţi oamemi în lume, fiindcă toată averea pe care am
acumulat-o pe parcursul existenţei mele terrestre
este doar înţelepciunea şi omenia. Sunt fericit, fiindcă Natura m-a lipsit de sentimentul
urii şi a răzbunării şi m-a înzestrat doar cu sentimentul
dragostei şi al căutării.
Dragostea este lumina
minţii şi cea mai fidelă călăuză
a inimii omului. Ura este bezna
minţii şi cea mai înşelătoare
călăuză a inimii omului. Prin
dragoste omul făureşte binele

şi frumuseţea. Prin ură el făureşte răutatea şi
urâţenia. Deaceea fiinţele umane se manifestă ca
oameni şi antioameni.
Cea mai mare tristeţe în lume e să ştii că
treci numai o singură dată prin viaţă. Dar dacă
ştii acest lucru tu neapărat trebuie să cunoşti ce
este viaţa şi cum trebuie să trăieşti ca s-o parcurgi cu demnitate, fără mustrări de conştiinţă.
Cu bucurie, dar şi cu tristeţe constatăm că omul
din cea mai slabă şi firavă speţă a faunei terrestre, datorită muncii şi minţii sale creativdistructive, a devenit stăpânul
plenipotenţiar al Pământului,
făurind permanent minuni de
neînchipuit, condiţii tot mai
bune pentru a supravieţui, dar
totodată produce şi mijloace
monstruoase de nimicire a semenilor săi, precum şi a Naturii-mamă. Unicul duşman al
omului în prezent, cu tristeţe
constatăm, a devenit omul însuşi.

Geneza
Fie din actul unei dragoste mari, înălţătoare,
ori a unui amor din întâmplare, fie din simpla necesitate a vieţii conjugale, chiar a unui act de violenţă,
dar, când doi indivizi maturi de sexe opuse se cuplează, în laboratorul miraculos al naturii (al mamei) are loc un proces de mare importanţă – se plămădeşte un viitor om. Universul anume pe femelă a
înzestrat-o cu acest minunat cuib-laborator în care se
produce cel mai miraculos fenomen: procreaţia. De
ce oare? Putea fi şi altfel? Omenirea abia a cunoscut
evoluţia, dar încă n-a pătruns şi în tainele creaţiei,
informaţiei şi a importanţei sexualităţii umane. Datorită rolurilor diferite şi diviziunii muncii, mii şi
mii de ani la rând bărbatul a considerat femeia drept
o proprietate şi o roabă a sa, care trebuia doar să-i
satisfacă necesităţile şi dorinţele, plăcerile lui trupeşti. Acest fapt este oglindit şi în Tora iudaică (vechiul testament) când se povesteşte că Dumnezeu l-a
creat pe Adam (bărbat) din humus şi duh, iar pe femeie a făcut-o din coasta lui Adam (a bărbatului) ca
ajutor şi slugă a lui. Deci, Biblia a fost scrisă când
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bărbatul deja era stăpânul şi judecătorul femeiimamă şi a copiilor ei. Astfel s-a înregistrat în cronica gândirii umane triumful hegemoniei masculine în
raportul bărbat-femeie în relaţiile individuale şi în
societate, datorită cărui fapt s-au format familia patriarhală, statul patriarhal, puterea patriarhală şi politica patriarhală.
În epoca patriarhatului s-a încetățenit sclavia,
constituită din trei aspecte: natural, care a produs
politeismul, social, care a produs monoteismul şi
aspectul spiritual, care a produs ateismul. În acestă
epocă, în care omenirea şi astăzi trăieşte, s-au produs
două mari fenomene: bogăţia şi hipersexualitatea.
De la lupta pentru existenţă s-a ajuns la lupta
pentru putere.
Hipersexualitatea şi bogăţia materială a condus la alcoolism, desfrâu şi dezastru, la boli venerice, la mii şi mii de schilozi. Omul, adică unitatea
bărbat-femeie, este cea mai ilustră creatură a Naturii,
este apoteoza creaţiei. Femeia este zeiţa frumosului.
Ea poartă în sine acel foc invizibil miraculos, care
destineliterare@gmail.com
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mereu îl aprinde şi îl usucă de dor pe bărbat. Şi tot
ea este nesecatul izvor al amorului, din care beai şi
beai şi tot ţi-e dor, şi tot mai vreai! Bărbatul considera, în mod eronat, că el este mai puternic şi mai
deştept ca femeia. Mii şi mii de ani la rând femeiamamă a fost sclava bărbatului, dar, spuneţi-mi, a
existat măcar un bărbat normal, care să nu cadă în
genunchi în faţa „roabei” sale?! Cel mărinimos şi
deştept înţelege că femeia este mai dezvoltată ca
bărbatul datorită muncii permanente şi complicate
îndeplinită de dânsa de-a lungul mileniilor. Ştiinţa a
demonstrat că creierul la femei este mai dezvoltat ca
la bărbaţi. Şi tot de-a lungul secolelor, de când există
omenirea, ea cu demnitate îşi îndeplineşte menirea
sa de creator al frumuseţii, deaceea şi omul în genere
este frumuseţea supremă a Universului.
Cu dragostea mamei
În viaţă venim,
Cu -amorul fetei
În viaţă păşim,
Cu focul Femeiei
O viaţă trăim,
Cu dorul de viaţă
Pe vii părăsim.
Trec nouă luni de zile şi nopţi din momentul
plămădirii, când în uşiţa vie a laboratorului mamei
bate pruncul, dând de ştire că laboratorul naturii
umane a devenit strâmt şi mic pentru dânsul, apoi,
provocând zguduitoarele dureri ale primei naşteri,
ori chinurile ceva mai lente ale naşterilor următoare,
el iese prin această uşiţă vie, care ce deschide larg
numai şi numai pentru dânsul, şi vine la noi,
anunţând cu glăsuţul lui răsunător că pe faţa pământului a mai apărut un om. Aşa ne naştem fiecare,
uneori chiar cu preţul vieţii mamei. Nu din vrerea
proprie ne naştem, ci din vrerea naturii prin dorinţa
ori nedorinţa părinţilor noştri. Ne naştem toţi egali în
drepturi, numai că fiecare apoi creşte în felul său şi
în mediul său; trăieşte în felul său şi în mediul său,
lăsând urme şi urmaşi după sine ori nimica, făcând şi
fapte bune şi fapte rele, trăind din contul muncii sale
ori pe contul muncii altora până când îmbătrâneşte
şi moare, dacă cineva ori ceva nu i-a curmat viaţa
mai înainte de moartea naturală. Fie lungă ori scurtă,
plină de bucurii şi plăceri, ori trăită în chinuri şi nevoi, calea vieţii fiecărui om este una şi-i irepetabilă.
A doua oară nu te mai naşti, de două ori nu mai trădestineliterare@gmail.com

ieşti. Şi fie că am venit din dragostea părinţilor
noştri, din vrerea vrerii lor; ori altfel, fie că e plină
de bucurii ori de neplăceri, chiar şi în cele mai grele
clipe, când omul îşi vede moartea cu ochii săi, ori
singur îşi cheamă moartea ca să se izbăvească de
suferinţe, chiar şi atunci în adâncul sufletului său
omul nu vrea că moară, vrea să mai trăiască măcar
oleacă, măcar un pic.
Şi iată această fiinţă micuţă, neputincioasă,
sosită din laboratorul naturii umane, începe a primi
hrană din pieptul mamei, apoi, sătulă şi îngrijită, la
un moment dat zâmbeşte. Zâmbetul acesta atât de
fin, curat şi drăgălaş, ca un fulger ceresc aprinde în
inima mamei o bucurie uriaşă de maternitate, care
spulberă toate durerile şi suferinţele ei şi se revarsă
într-o fericire nemărginită. Aşa se începe treapta a
doua a vieţii omului pe una din cele mai frumoase
planete în Univers, pe care el a numit-o Pământ.
Zi şi noapte, an după an fiinţa micuţă creşte
şi se dezvoltă. Gângăveşte, apoi pronunţă primele
sunete şi primele cuvinte, pe urmă se târăște pe
brânci, de parcă vrea să ne amintească de fiecare
dată că acest homo sapiens a fost cândva asemânător
unor maimuţe, ori poate pur şi simplu semăna mult
cu maumuţele, care datorită muncii a devenit acela,
pe care-l vedem astăzi, şi cine ştie cum va fi el în
viitor. Apoi face primul pas, cade şi se ridică de
multe ori, uneori chiar julindu-şi năsucul, pricinuindu-şi şi alte răni. În fine ia forma verticală şi păşeşte
așa cum merg toţi oamenii pe pământ. De la primul
pas se începe calea de viaţă a fiecărui om. Unii
trăiesc mult, dar cutreeră puţin spațiu pământesc,
alţii trăiesc puţin, dar cutreeră multe meleaguri; unii
trăiesc mult, dar puţin înţeleg şi fac, alţii trăiesc
puţin, dar înţeleg şi fac mult. Sunt şi asemenea oameni, care trăiesc mult, cutreeră mult spațiu,
înţeleg şi fac multe lucruri în viaţa lor. Tot ce dobândeşte omul se transmite generaţiilor următoare şi
pe an ce trece lumea devine mai bogată, mai dezvoltată, mai prosperă şi mai deşteaptă. Astfel, pas cu
pas, în decursul secolelor oamenii au cucerit toată
planeta Pământ. Fiecare grupă de oameni şi-a format
limba şi cultura ei, statul ei naţional, creşte numeric
populaţia globului şi planeta Pământ deja devine
neîncăpătoare pentru oameni. Construind aparate
cosmice, ei au făcut primul pas în cosmos, în Universul necunoscut. Cu acest pas se începe treapta a
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treia în dezvoltarea omului şi a omenirii. Şi ne dăm
seama că omul este enigma Universului. Urmaşii
noştri, probabil, vor merge mai departe şi lor le revine rolul să înfăptuiască şi să lămurească etapa următoare. Noi le vedem numai pe aceste trei trepte:
viaţa prenatală, viaţa pe Pământ şi intrarea în
împărăţia cerului, în Marele Univers...
Împreună cu cunoscuţii mei Tima şi Amit
m-am pornit şi eu prin lume s-o cunosc şi s-o
înţeleg, însă vreau să spun câteva cuvinte despre
Tima şi Amit, adică despre fiecare din noi.
Tima şi Amit s-au născut în acelaşi an şi în
aceeaşi zi, ba chiar în aceeaşi clipă. Odată au scos
primul sunet, dând de ştire omenirii că pe pământ au
apărut şi ei. Odată au pronunţat cuvântul „mamă”,
odată s-au despărţit de faşă şi au început a se târî
prin ţărână, odată au făcut primul pas şi s-au pornit
pe drumul vieţii, pe care îl treci o singură dată şi pe
care nu-l mai repeţi. Şi, totuşi, ei nu sunt gemeni. Şi
de avem fericita ori nefericita ocazie să-i cunoaştem,
n-o să-i întrebăm cine-s ei şi de unde-s ei, căci ne
vor răspunde că-s oameni ca toţi oamenii şi-s de pe
Pământ. E destul să citim atent numele lor de la început până la sfârşit – Tima –şi de la sfârşit până la
început – Amit– şi o să înţelegem totul. N-o să-i
despărţim, căci ei nu se despart. N-o să-l simpatizăm
nici pe unul din ei mai mult, căci o să ne dezamăgim. Rămâne doar să acceptăm faptul că ei există,
trăiesc şi asemenea tuturor pământenilor fac lucruri
bune şi rele. Căci nu degeaba unul e Tima, iar celălalt – Amit. Cu toate că amândoi suntem poate fiecare din noi, deoarece fiecare din noi a parcurs o cale a
vieţii mai lungă ori mai scurtă, a avut necazuri şi
bucurii, succese şi pierderi, speranţe şi iluzii, a făcut
şi face lucruri şi bune şi rele. Fiecare acceptă ori
respinge din cele ce întâlneşte în viaţă. Şi dacă fiecare din noi îşi trăieşte viaţa într-un mod irepetabil,
apoi scriitorii au o patimă, ei o descriu: prozatorii –
povestind despre alţii, lor li se pare că nu spun nimica despre sine; liricii – descriind trăirile şi sentimentele proprii, lor li se pare că nimeni n-a simţit viaţa,
n-a pătruns-o atât de adânc în sensul ei ca dânșii;
savanţii şi filosofii – judecându-i pe toţi şi pe toate,
acestora li se pare că nimeni nu înţelege lumea atât
de bine ca dânşii.Dar să-i lăsăm pe toţi cu părerile
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lor. Noi toți ne lăudăm ori vorbim de rău, plângem
ori ne veselim, vorbim liniştit ori strigăm, dar ceva
facem. Omul nu poate să nu facă ceva. El ba zideşte,
ba distruge. Şi cu cât oamenii devin mai iscusiţi şi
pricepuți, făcând fapte încântătoare, ei sunt totodată
şi monstruoşi prin cruzimea lor înspăimântătoare.
Dacă sălbaticii se nimiceau unii pe alţii cu bâte, suliţe şi săgeţi, barbarii cu paloşe şi baionete, apoi civilii
au inventat praful de pușcă şi arma, felurite aparate
şi maşini, bombe şi rachete atotdistrugătoare. Oamenii luptă între dânşii şi se nimicesc unii pe
alţii, distrugând rodul muncii lor şi Naturamamă. De ce oare? Ar putea trăi altfel, în mod
paşnic? Ce-i face pe oameni să fie aşa cum sunt:
paşnici şi războinici, făuritori şi distrugători, egoişti şi altruişti? Dacă Romus şi Remus au existat
chiar ca legendă, iar după cum afirmă mulţi cercetători, ei sunt din viţă dacică, apoi cum să facem ca
nici unul din ei să nu moară, adică nici unul din ei să
nu pretindă la partea sau averea celuilalt, la bucăţica
altuia? Ci din contra, ei ar trebui doar să se ajute
unul pe altul, să se îndrumeze unul pe altul, să se
bucure unul de isprava bună a celuilalt. Dar cum să
distrugem egoismul, invidia, violenţa şi sălbătăciunea din noi? Conform Torei, Yahveh, zeul iudeilor, primeşte cu plăcere jertfa lui Abel (mielul ars
pe rug) şi o respinge pe a lui Cain (snopul de grâu),
în rezultatul cărui fapt Cain îl omoară pe fratele său
Abel (Ceneza 4.5), cu toate că au fost născuţi de
aceeaşi mamă (Eva) şi acelaşi tată (Adam). De ce
oare? Ticluind aceste legende, iudeii şi romanii ni
le-au lăsat moştenire ca noi, generaţiile următoare,
să soluţionăm problema invidiei, egoismului şi lichidării tuturor viciilor umane. Nici o dată nu i-am
iubit şi nici odată nu i-am urât, căci iubindu-i, îi
urăşti, şi, urându-i, îi iubeşti pe oameni. Datorită lui
Tima şi Amit am înţeles, că afirmarea şi negarea,
dragostea şi ura sunt sinonime, dacă-s folosite pentru a-l face pe om înţelept. Aşa dar, nu vă mai spun
nimica despre cunoscuţii mei Tima şi Amit, să nu vă
plictisesc, dar şi ca nu cumva ei să-mi afle păsul,
căci unul o să mă certe, iar celălalt o să mă laude,
poate. Pot să vă spun numai că ei rămân pe aceste
pagini copii şi la vârsta lor matură: copiii părinţilor
lor, copiii vremii lor, copiii neamului omenesc.
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Daniel TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Diurpaneus, Duras, Decebal
Niciun alt nume de rege get ori dac din nordul
Dunării, după Cotiso și Dicomes, nu mai este pomenit în izvoarele literare, exceptându-l pe Scorilo,
până la Diurpaneus, Duras și Decebal.
Nu credem că în perioada lungă scursă de la
evenimentele în care au fost implicați Cotiso ori
Diurpaneus (cca. 30 î.Hr.) și până la
cele în care apar Diurpaneus, Duras și
Decebal (cca. 85 î.Hr.), spațiul getodacic s-a caracterizat printr-o mare
stabilitate politică. Chiar dacă la un
moment dat Iordanes afirmă despre
domnia lui (S)Coryllus că a durat patruzeci de ani, aceasta pare mai repede
o situație excepțională1, decât o caracteristică a regilor de aici. Nici evenimentele despre care știm că au avut
legătură cu geții și dacii : lupte cu
romanii2, raiduri de jaf3, operațiuni militare de strămutare a mii de localnici în provinciile romane din
apropiere4, nu sunt de natură să ne contureze o imagine de stabilitate. Numărul diverșilor regi ori dinaști nord-dunăreni trebuie să fi fost considerabil
mai mare decât cunoaștem până în prezent.
De ce n-am extinde exemplul regilor Rholes,
Dapyx, Zyraxes, edificator pentru fragmentarea po-

litică a geților „dobrogeni”, asupra zonelor din nordul fluviului ? Nu credem că se mai poate vorbi de o
eventuală rămânere în urmă față Transilvania sau de
câmpia Dunării5 a nivelului social-economic al geților din Dobrogea, fapt care s-ar fi repercutat și în
plan politic. Dovezi concludente în acest sens sunt
aduse de cercetările arheologilor în
situl Satu Nou – Valea lui Voicu (j.
Constanța)6.
Existența, la scurt timp după dispariția lui Burebista (circa 15 ani, dacă
acceptăm anul 44 î.Hr. ca final al vieții și domniei), într-un teritoriu oarecum restrâns ca suprafață, precum
Dobrogea, a trei formațiuni politice
conduse de Rholes, Dapyx și Zyraxes7, ne determină să considerăm că
afirmațiile lui Srabon despre destrămarea stăpânirii lui Burebista în patru sau cinci
părți8 au fost valabile pentru o scurtă perioadă de
timp. Este foarte greu de crezut că teritoriul stăpânit
de cei trei regi n-a fost inclus în sfera autorității marelui rege, iar, pe de altă parte, geții „dobrogeni” ar
fi fost primii care să primească influența modelului

5

H. Daicoviciu includea Dobrogea, mai întâi, printre regiunile „mai
Este și o idee a lui H.Daicoviciu, op. cit., p. 101.
mult și mai uniform dezvoltate din punct de vedere social2
Semnificative sunt cuvintele lui Augustus din Res Gestae divi
economic”, vezi Dacii, București, 1968, p. 123, pentru ca mai
Augusti, V. 30.
târziu, s-o așeze în categoria opusă, rămasă în urmă față de
3
Sunt cunoscute deja cazurile lui Burebista sau Cotiso, dar istoricii Transilvania, vorbind, este drept, doar de centrul Dobrogei, vezi
romani ne arată că asemenea atacuri erau frecvente la sfârșitul Dacia de la Burebista la cucerirea romană, 1972, p. 95.
secolului I î.Hr. și începutul secolului I d.Hr., vezi de exemplu Dio 6 Istoria Românilor, p. 642.
7
Cassius LIV, 36 sau LV, 30,4.
Majoritatea istoricilor moderni este de acord cu această
4
Strabon, op. cit., VII, 3, 10 și așa cum pare să sugereze elogiul
localizare a celor trei regi, după cum pare să reiasă din descrierea
funebru al lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, cf. C.C. Petolescu,campaniei lui M. Licinius Crassus realizată de Dio Cassius, LI, 26.
8
op. cit., 37 – 38.
Strabon, op. cit., VII, 3, 11.
1
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centralizator elenistic9, și deci primul loc în care să
existe o tradiție a unificării (poate chiar dorința de
impunere a unei supremații unificatoare a condus la
conflictul lui Rholes cu Dapyx). Oricum, episodul
relatat de Dio Cassius cu cei trei regi, impune o
imagine a fărâmițării politice a geților, agravată de
lupte locale pentru hegemonie, în care nu ezită să
amestece și forțe străine, inclusiv periculoșii romani. Nu avem de ce să mai credem în „lupta consecventă și tenace a poporului daco-get împotriva
expansiunii romane”10.
Singura explicație ce ar menține valabilitatea
afirmației lui Strabon ar fi cea a organizării celor
patru sau cinci formațiuni apărute la moartea lui
Burebista după modelul „vasalității” unor dinaști
locali față de un rege mai puternic, caz în care, cei
trei din zona dobrogeană (Rholes, Dapyx, Zyraxes),
ori înaintașii lor ar fi ieșit mai ușor dintr-o astfel de
relativă dependență față de un rege poziționat ipotetic în Câmpia Munteniei sau în sudul Transilvaniei.
Beneficiind de o astfel de motivație scoatem din
discuție posibilitatea unei supremații unice în spațiul
geto-dacic după Burebista. Credem că instabilitatea
social-politică ar fi putut conduce la dese și imprevizibile schimbări de conducători, așa cum se întâmpla peste tot în lumea „barbarilor”.
Revenind la numele pomenite mai sus, Diurpaneus, Duras, Decebal, întâlnim și în cazul lor neclarități dintre cele mai mari.
Diurpaneus apare în opera lui Iordanes11, aceeași
Getica despre care am vorbit și cu altă ocazie. Deși
exprimarea istoricului got este Dorpaneus, forma
corectă a numelui, atestată epigrafic, este Diurpaneus, lucru recunoscut de toți istoricii12. Mai mult,
un alt istoric got, Orosius, anterior lui Iordanes,
scria despre „Diurpaneus, regele dacilor”13, în același context ca și Dorpaneus din Getica. Cele două
surse ne arată că în timpul împăratului roman Domițian (81 – 96) are loc un conflict cu acest rege,
Diupaneus. În versiunea lui Iordanes „goții [geții]
… începură să devasteze… malul Dunării, stăpânit
de multă vreme de Imperiul roman … la goți dom-

nia o avea Dorpaneus…. Din cauza nenorocirilor
celor ai săi, Domițian… încredințând conducerea
aproape întregii salearmate generalului său Fuscus
și câtorva bărbați aleși, i-a obligat să treacă peste
Dunăre împotriva armatei lui Dorpaneus … Atunci
goții, care n-au fost luați pe neașteptate, au pus
mâna pe arme și chiar la prima ciocnire au învins
pe romani, omorând și pe comandantul acestora
Fuscus …”14. Orosius este mai concis : „ cât de mari
au fost luptele lui Diurpaneus, regele dacilor, cu
generalul Fuscus, și cât de mari dezastrele romanilor, le-aș enumera într-o înșirare lungă …”15.

Nimic nu pare neclar până acum. Diurpaneus
domnește, probabil, în zona intracarpatică descrisă
de Iordanes ca : „Dacia cea veche … așezată în fața
Moesiei dincolo de Dunăre, … înconjurată de o
cunună de munți, având numai două intrări, una pe
la Boutae și alta pe la Tapae”16. Este aceeași zonă
în care și-au manifestat autoritatea și Deceneu, Comosicus și (S)Coryllus, motiv pentru care s-a născut
în rândul istoriografiei noastre tradiția „statului dac
transilvănean cu centrul în Munții Orăștiei”17, adică
la Sarmizegetusa. Din păcate, Getica lui Iordanes nu
este chiar cel mai „sigur” izvor istoric18, și nu putem
avea certitudinea că în Transilvania nu existau mai
multe formațiuni politice conduse de regi diferiți.
Rolul jucat de Sarmizegetusa ca centru religios alături de cel politic este indiscutabil, și pe acest aspect
se bazează situarea lui Deceneu și a celorlalți conducători menționați de Iordanes, în Munții Orăștiei.

14

Iordanes, op. cit., 76 – 78.
Printre geții lui Dapyx se aflau și vorbitori de greacă, conform lui 15 Orosius, op. cit., VII, 10,4.
16
Dio Cassius, LI, 24,2.
Iordanes, op. cit., 74.
10
17
H. Daicoviciu, op. cit., p. 122.
H. Daicoviciu, op. cit., p. 97.
11
18
Iordanes, Getica, 76 – 77.
De aici aflăm, de exemplu, că „Darius regele Persiei … a atacat
12
C.C. Petolescu, op. cit., nota 19, p. 61.
Tracia și Moesia … [și] a pierdut la Tapae 8.000 de luptători”, vezi
13
Orosius, Istorii împotriva păgânilor, VII,10, 4.
Getica, 63.
9
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Plecând de la muntele sfânt Kogaionon19, echivalat
cu Sarmizegetusa Regia – Dealul Grădiștei, Burebista și urmașii săi și-ar fi plasat centrul politic în
același loc20. Dar, plecând de la același cuvânt, Kogaionon, s-a dezvoltat și o altă ipoteză : ne aflăm în
fața unui termen ce desemnează etimologic „muntele sfânt/sacru” și nu un nume propriu al unei anume
forme de relief21. Fără a exclude identificarea cu
Dealul Grădiștei a muntelui sfânt pomenit de Strabon, existența termenului respectiv impune prezența
mai multor astfel de locuri sacre, mai ales dacă
avem în vedere preferința geților și dacilor pentru
construirea așezărilor fortificate pe formele de relief
ce dominau zonele înconjurătoare22. Un astfel de
munte sacru se presupune a fi colina Tepeiul Ormenișului, de lângă Racoș (j. Brașov), unde s-a descoperit un grup de sanctuare dacice23. Pentru posibilitatea ca aici să fi existat un centru politico-religios
contemporan cu Sarmizegetusa Regia pledează și
complexul de forturi de la ieșirea Oltului din defileul Racoșului24.
Chiar dacă n-a fost singurul nucleu de putere al
dacilor din Transilvania, Sarmizegetusa a fost, cu
siguranță, cel mai important. Războaiele din timpul
lui Decebal și mai ales descoperirile arheologice neo demonstrează foarte clar. Învingător în luptele cu
romanii, Diurpaneus trebuie să fi fost cel mai important rege dac, iar poziționarea sa la Sarmizegetusa
este greu de contrazis.
Neclaritățile intervin după citirea celui mai important izvor al războaielor dintre romani și daci,
Istoria Romana a istoricului Dio Cassius25. Pentru
acesta, „cel mai important război de atunci al romanilor [sub Domițian] a fost împotriva dacilor,
asupra cărora, în vremea aceea, domnea Dece-

bal”26. În acest punct al relatării este încadrată relatarea din Excerpta Valesiana27: „Duras, care domnise mai înainte, lăsase lui Decebal de bunăvoie
domnia pentru că era …”. Mai departe, Dio Cassius
ne relatează : „Domițian a pornit cu oaste împotriva
lor, dar puțin îi păsa de război; el zăbovi într-un
oraș din Moesia și se dădu pradă desfrâului … Decebal, regele dacilor, a trimis soli lui Domițian și-i
făgăduia pacea. Drept care Domițian îl porni pe
Fuscus cu armată multă …”28. Din păcate, ce s-a
întâmplat cu expediția lui Fuscus nu ne-a mai rămas
în textele păstrate de la Dio29, dar știm evoluția războiului : „Iulianus, rânduit de împărat cu conducerea războiului … dând lupta cu dușmanii la Tapae,
măcelări pe cei mai mulți dintre ei”30. Dacă, într-o
primă fază, romanii lui Fuscus au fost învinși, sub
conducerea lui Tettius Iulianus revin cu o victorie ce
va duce la încheierea păcii : „Decebal primi propunerea de pace ( căci era la mare strâmtoare)”31.

Este evident că cei trei istorici antici au în vedere același eveniment – războiul lui Domițian cu dacii, început prin incursiunea celor din urmă în iarna
anului 85 asupra provinciei Moesia și încheiat abia
în 89, după două campanii asupra teritoriului dacilor, una nefericită, condusă de Cornelius Fuscus în
87 și una victorioasă, sub comanda lui Tettius Iulianus, în 8832. Cu o problemă foarte complicată ne
19
Strabon, op. cit., VII,3,5.
lovim atunci când ne îndreptăm atenția asupra ad20
H. Daicoviciu, op. cit., p. 53.
21
Vezi S. Olteanu, Kaga și Kogaionon. Datele problemei, în Thraco-versarilor romanilor, dacii, în fruntea cărora sunt
Dacica, 10, 1989, p. 215 – 218, apud. Istoria Românilor, p. 435, S.
26
Olteanu, Kaga – un important cuvânt dacic,
Dio Cassius, LXVII, 6, 1.
27
http://soltdm.com/sources/inscr/kaga/kaga_r.htm , accesat în
Vezi Izvoare privind istoria României – Fontes Historiae dacomartie 2011.
romanae pertinentes, I (1964), p. 683.
22
28
Istoria Românilor, p. 727.
Dio Cassius, LXVII, 6, 3 – 5.
23
29
Vezi rapoartele de săpături ale arheologilor Florea Costea și
Există doar o propoziție : „cei care erau în expediție cu Fuscus
Daniel Țuțuianu,
cerură să-i conducă la luptă”, cf. C.C. Petolescu, op. cit., p. 78.
http://www.cimec.ro/Arheologie/expo/html/racos.html, acesat în30 Dio Cassius, LXVII, 10, 1 – 2.
31
aprilie 2011.
Dio Cassius, LXVII, 7, 2.
24
32
Istoria Românilor, p. 733.
Vezi o relatare a evoluției războiului la C.C. Petolescu, op. cit., p.
25
Vezi C.C. Petolescu, op. cit., p. 110.
71 – 83.
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amintite în tot acest interval de timp trei nume de
regi. Iordanes și Orosius scriu despre Diurpaneus
victorios asupra lui Fuscus, iar Dio Cassius despre
Decebal, adversar al lui Fuscus și Tettius Iulianus,
cu mențiunea că acesta preluase domnia dacilor de
la Duras.
La o primă privire s-ar părea că s-a săvârșit o
greșeală, ori la istoricii goți, ori la Dio Cassius. Pentru a evita acest lucru, s-a ajuns, încă din secolul
XVIII33, la ipoteza identității dintre Diurpaneus și
Decebal34. Susținătorul cel mai de seamă al acestei
idei, N. Gostar, considera că adevăratul nume al
regelui dacilor era Diurpaneus, și, abia în urma marilor victorii cu romanii lui Fuscus, el își ia supranumele Decebal, un fel de supernomen, Siegname,
ce se impune de acum înainte35. Beneficiind de seducția noutății, într-un stadiu al cercetărilor ce nu
depășea decât timid „coordonatele istorice” stabilite
de autoritatea lui C. Daicoviciu, ipoteza a avut succes, fiind vehiculată și astăzi36. Totuși, ea se bazează prea mult pe exprimarea confuză a celor doi, Iordanes și Orosius. Să fi dorit ei evitarea folosirii
numelui sub care era cunoscut regele învins de Traian, și să fi cunoscut numele real, pe care, lucru important, nici un izvor contemporan nu-l utlizează37,
preferând supranumele ? Greu de crezut. Calitatea
de supranume a termenului Decebal, atribuit regelui,
este contrazisă de existența anterioară a acestui așazis supernomen în rândul unor oamnei obișnuiți din
spațiul geto-dacic. O dovadă în acest sens este reprezentată de o diplomă militară, datată 7 martie 70,
care atestă lăsarea la vatră a unui fost soldat din legiunea II Adiutrix, soldat desemnat cu denumirea :
„Zurazis Decebali f(ilius) Dacus”38. C.C. Petolescu,
editorul diplomei, apreciază că „se infirmă astfel
aberanta construcției a unor istorici … după care
Decebalus ar fi un supranume al lui Diurpaneus”39.

În ipoteza lui C. Daicoviciu40 se manifestă același principiu al identității a două nume regale, mutat de această dată între Diurpaneus și Duras. Este o
variantă foarte convenabilă întrucât împacă unele
neconcordanțe. Duras-Diurpaneus este regele dacilor când se produce atacul de la Dunăre din iarna 85
– 86, dar „când soarta războiului cu Domițian ia o
întorsătură gravă pentru daci, bătrânul DurasDiurpaneus își cedează locul lui Decebal”41. Această
schimbare de conducători se produce în 87, iar Decebal obține victoria contra lui Fuscus. Binențeles,
în opinia lui C. Daicoviciu, Duras-Diurpaneus era
fratele lui (S)Coryllus și unchiul lui Decebal42. Dezvoltând toate aceste idei, H. Daicoviciu va ajunge la
concluzia că „statul dac” din Transilvania a fost
condus de o succesiune de regi : „Deceneu, Comosicus, Coryllus, mai mulți regi rămași necunoscuți,
Scorilo, Duras-Diurpaneus, Decebal”43.
Este posibi însă, să „avem de-a face cu un monarh cunoscut sub două nume”44, dar pe care istoricii antici le folosesc diferit ? Numele Diurpaneus
(DIVPPANEVS) este atestat epigrafic45, în timp ce
Duras (Δούρας) apare, cum am văzut, la Dio Cassius, dar și într-un dicționar bizantin, Lexiconul
Su(i)das46. Primul este un nume compus, ca și multe
alte nume indo-europene, probabil, din două părți :
DIVR și PANE(US)47, a căror semnificație nu o
cunoaștem, chiar dacă pentru PANE s-a propus traducerea prin apelativul „domn”48. Celălalt element
s-ar părea că se potrivește cu numele DUR(AS).
O eventuală coruptelă de la un prim nume, Diurpaneus, la un al doilea, Duras, în scrierea unui compilator târziu al lui Dio Cassius, ar explica de ce
Orosius și Iordanes folosesc prima variantă, în timp
ce în versiunea păstrată din Dio Cassius apare varianta mai scurtă, Duras. Trebuie ținut cont că pasajele ultimului despre războaiele dacice ne-au parvenit
doar prin scurtele rezumate a doi bizantini, Ioannis

33

Ideea este exprimată în opera lui D. Cantemir, dar și la istorici
străini precum W. Tomaschek, ori St. Gsell.
34
Argumentată ingenios de N. Gostar, Dinaști daci de la Burebista
la Decebal, in Studii și cercetări de istorie veche și arheologie, 35, 40 Istoria Romîniei, vol. I, Editura Academiei, București, 1960, p.
1, București, 1984, p. 52.
294 – 295.
35
41
Ibidem.
Ibidem, p. 295.
36
Vezi de exemplu M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Pa- 42 Ibidem.
pacostea, P.Teodor, Istoria României, București, 2007, p. 38, lu- 43 H. Daicoviciu, op. cit., p. 102.
44
crare cu o largă răspândire în rândul cititorilor români.
H. Daicoviciu, Dacii, București, 1968, p. 127.
37
45
C.C. Petolescu, op. cit., nota 116, p. 88.
C. C. Petolescu, op. cit., p. 61 – 62, nota 19.
38
C.C. Petolescu, Cronica epigrafică a României (XXVI, 2006), în 46 Ibidem, p. 64.
47
SCIVA, 58, 3-4, București, 2007.
Ibidem, p. 61 – 62, nota 19.
39
48
Ibidem.
În versiunea lui W. Tomaschek, vezi C.C. Petolescu,op. cit., p. 64.
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Xiphilinos și Zonaras49. Cum aceștia nu au realizat o
copiere, ci au reformulat afirmațiile lui Dio Cassius,
este posibilă preferința lor pentru „formula” Duras.
Rămâne neconcordanța în ceea ce privește autorul victoriei contra lui Fuscus: Decebal sau Diurpaneus (Duras)? Poate transmiterea prerogativelor
regale s-a petrecut chiar în timpul expediției romane
și succesiunea rapidă a evenimentelor i-a derutat pe
istorici.
Dacă așa au stat lucrurile este foarte greu de
spus. Oricum, există și alte ipoteze. Poate că Diurpaneus a fost regele unei formațiuni locale de mai
mică importanță, iar în războiul declanșat cu romanii a fost implicat și Duras, ce-și manifesta autoritatea asupra întregii Dacii, și care i-a transmis tronul
și continuarea operațiunilor de război lui Decebal50.
Poate că, pur și simplu Diurpaneus moare în timpul
expediției romane, îi urmează legitim Duras, dar
acesta nu face față situației și abdică în favoarea lui
Decebal51.
Renunțarea benevolă la domnie a fost întotdeauna un lucru excepțional. Punerea sa pe seama bătrâneții lui Diurpaneus (Duras)52 nu reprezintă un argument obligatoriu. Se cunosc cazuri în antichitate
de conducători implicați în conflicte la vârste foarte
înaintate53. Caracterul războinic al acestui rege este
dovedit de inițiativa atacului din iarna 85-86. Tradiția confruntărilor cu romanii îl făcea conștient de o
obligatorie ripostă a acestora, dar un astfel de risc
mai fusese asumat și cu ocazia altor incursiuni peste
Dunăre. Nu teama l-a determinat pe Diurpaneus
(Duras) să cedeze domnia. Dacă nu este vorba nici
de bătrânețe, nici de teamă, trebuie să se fi produs o
schimbare importantă la nivelul conducerii dacilor.
C.C. Petolescu presupune că s-a încercat refacerea
unor relații mai bune cu romanii, motiv pentru care
noul rege, Decebal, încearcă, într-o primă fază, să
negocieze pacea54. Ar însemna și că puterea regală
nu era una prea consolidată, monarhul putând fi

convins să cedeze tronul, pentru că această succesiune nu a fost una violentă, ci benevolă.
Din păcate nu putem ști dacă au existat relații de
rudenie între cei doi, Diurpaneus (Duras) și Decebal. După cum am văzut mai sus, Decebal era, posibil, fiul lui Scorilo din familia regală, dar care nu a
ajuns domnie. Ar putea fi vorba de un frate al regelui Diurpaneus (Duras), iar Decebal un moștenitor
firesc, în virtutea obiceiului agnatic55. Simpla lectură a textului rămas de la Dio Cassius56 pare a indica
o recentă preluare a domniei de către Decebal, datorată abilităților sale personale, fără a se menționa o
legătură de rudenie cu predecesorul său, sau o demnitate pe care s-o fi deținut anterior.
Nici dacă analizăm numele Decebalus57 nu putem avea mai multe certitudini. Cele două elemente
din care este compus sunt evidente, dar foarte greu
de explicat. Pentru prima parte, dek(e), în care vocala finală are un rol gramatical, nu există o etimologie convingătoare până acum. Al doilea element,
bal(os), ar putea fi un echivalent al frigianului balen, tradus prin „rege”.

49

Istoria Românilor, I, București, 2000, p. 55.
Este o teorie lansată de A.Stein, Prosopographia Imperii Romani,
III, Berlin, 1943, p. 26, apud. H. Daicoviciu, op. cit., p. 100, nota 17.55 R. Vulpe, Decebal, în vol. Strămoșii poporului român, geto-dacii
51
Vezi și opinia lui C.C. Petolescu, op. cit., p. 64.
și epoca lor, București, 1980, p. 298.
52
56
Istoria României, I, 1960, p. 295.
Dio Cassius, LXVII, 6, 1.
53
57
Vezi, de exemplu, Hermanaricus, regele ostrogot mort într-o
Vezi discuția la Sorin Olteanu, Decebalus. Atestările, în Sorin
luptă cu hunii, C.C. Petolescu, Dacia și Imperiul Roman De la
Olteanu s Thraco-Daco-Moesian Languages Project,
Burebista până la sfârșitul antichității, 2000, p. 344.
http://soltdm.com/langtdm/thes/d/decebalus.html, accesat în mai
54
Ibidem, p. 75.
2011.
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Mihaela TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Înaintarea romană spre Istru
Lipsa oricărei posibilități de a cunoaște, din perspectiva autohtonă, evoluția politică a centrelor de
putere din nordul cursului inferior al Dunării în perioada pe care o avem în vedere (sfârșitul secolului I
î.Hr. – secolul II d.Hr.), ne obligă să privim spre
informațiile transmise prin „filiera” romană. Înțelegerea întâmplărilor nord-dunărene are o dublă condiționare, una a studierii descoperirilor autohtone,
iar cealaltă, a interpretării cât mai precisă a realităților romane. Într-un asemenea efort, dificultățile sunt
numeroase și de multe ori se apelează la ipoteze
pentru o expunere coerentă. Inevitabil, nici lucrarea
de față nu se poate abate de la această tradiție.
În general, pentru autorii antici, greci ori romani, populația din valea mijlocie și inferioară a
Dunării nu prezenta decât un interes marginal. Era
vorba de seminții barbare, primitive, pe care, în cel
mai bun caz, le puteai atrage în sporadice schimburi
comerciale1.
Dunărea constituie cel mai important coridor
natural de traversare a Europei centrale, iar orientarea vest-est îi asigură un dublu potențial, comercial
și strategic. Într-o primă fază, Roma nu a perceput
decât funcția economică, însă, odată cu Augustus, a
devenit conștientă de covârșitoarea importanță strategică. Orașul Aquileia din extremitatea nord-estică
a Italiei a reprezentat punctul de legătură în comerțul pentru fierul celtic din Noricum2, dar și punctul
de plecare al marilor expediții militare către ținuturile dunărene.

Cele două domenii, dezvoltarea comercială și
expedițiile militare, sunt de altfel, elementele ce
caracterizează istoria Romei după victoria asupra
Cartaginei, la sfârșitul secolului III î.Hr. . Mai mult
decât o politică de stat, acestea sunt, în realitate,
impulsurile unei elite ce vede în extinderea puterii
Romei nu doar gloria și interesul statului, ci și „ocazia de a-și procura posturi de comandă și proconsulate și posibilitatea de a-și mări averile prin jefuirea
provinciilor și creditul prin victorii”3. Încă de pe
acum se poate vorbi de „imperialismul” roman, dar
noutatea cea mai însemnată adusă de acești potentați
o reprezintă rolul esențial pe care îl capătă armata în
mecanismul câștigării puterii politice. Secolul I î.Hr.
este un secol al generalilor4. În strânsă legătură cu
fulminantele succese militare se naște și sentimentul
superiorității romane, văzut mai mult ca un drept
natural și o datorie sacră5. Misiunea civilizatoare
devine laitmotivul expansiunii viitoare.
La mijlocul secolului I î.Hr., Roma este deja un
imperiu6, dar fără împărat. Pentru un moment, s-a
părut că cel mai potrivit pentru acest post este Caesar, dar republica încă nu murise. Cel care i-a aplicat
lovitura decisivă, fără a deveni însă călăul ei, a fost
chiar moștenitorul lui Caesar, Octavianus, viitorul
Augustus. Cu ajutorul său, republica supraviețuiește, dar într-un cadru total diferit – Principatul. Începând cu anul 32 î.Hr., când primește jurământul
soldaților, deține deja pârghiile puterii. În 27 î.Hr.
poziția sa este oficializată și poate să-și ia denumi-

1

Thomas H. Watkins, Military Occupation of the Middle and Lower3 Larousse Istoria Universală, vol. 1, București, 2005, p. 491.
Danube Valley in the Late Republic and Early Empire to the end of 4 Ibidem, p.498.
the Flavian Period (A.D. 96), în An Online Encyclopedia of Roman 5 Ibidem.
Emperors, http://www.roman-emperors.org/wardoc.htm., accesat6 Vezi expresia lui Pierre Grimal „Imperiul Roman a fost creat de
în mai 2011.
Republică”, în Pierre Grimal, Civilizația romană, vol II, București,
2
Ibidem, p. 4 – 5.
1973, p. 453.
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rea Imperator Caesar (Augustus), transformată în
titulatură de urmași. Cu toate acestea, nicio instituție
tradițională nu este desființată. Augustus a fost un
creeator, principatul, construcția sa, – un mecanism
dinamic7. Atunci când regulile mecanismului n-au
mai fost intuite corect au intervenit crizele. Este
drept că n-a existat tocmai o claritate a normelor
menite să asigure buna funcționare a statului augustean. Principele deține întreaga putere, dar ambiguitatea regimului lasă loc de speranțe și Senatului. De
aici necesitatea găsirii echilibrului mecanismului.
Ordinul senatorial rămâne „asociat pe scară largă la
administrare, dacă nu și la putere”8, iar atunci când
își simte amenințată poziția, fie ea doar una iluzorie,
din cauza temperamentului unor principi ce l-au
uitat pe Augustus, derapajul îmbracă forme sângeroase și afectează liniaritatea vieții statale. Nu puține au fost astfel de momente în cursul secolului I
d.Hr.. Un prim conflict cu Senatul l-a avut chiar
urmașul direct al lui Augustus, și fiul său adoptiv,
Tiberius (14 – 37). I-au urmat excentricii împărați,
Caligula (37 – 41) și Nero (54 – 68), în timpul celui
din urmă izbucnind și un sângeros război civil (68 –
69). Nici schimbarea dinastiei „legitimate” de Augustus, a Iulio-Claudienilor, cu una mai „burgheză”,
a Flavienilor, nu a rezolvat problema. Domnia lui
Domițian (81 – 96) este una pătată de sângele numeroaselor sale victime politice. Un adevărat răgaz
este reprezentat doar de dinastia Antoninilor, începută de Nerva și Traian (98 – 117).
Implicarea romană în Macedonia, ce va deveni
provincie în 148 î.Hr., a condus la contactele directe
cu populațiile din apropierea Dunării de Jos. Pentru
a clarifica această sintagmă, dorim să precizăm că
opțiunea noastră se oprește asupra cursului fluviului,
de la confluența cu Tisa, până la vărsarea în Marea
Neagră.
Guvernatorul Macedoniei, de rang proconsular,
își exercita puterea, imperium9, nu neapărat asupra
unei zone delimitate, termenul provincia desemnând
inițial sfera de acțiune, misiunea magistratului (proconsulului)10 înzestrat cu imperium în acest scop.

Abia treptat, pe timpul lui Augustus, provincia capătă accepțiunea geografică și administrativă pe care
o cunoaștem. Aria cuprinsă de provincia macedoneană se întindea deci, asupra întregii peninsule
Balcanice11. Nu ne mai miră, prin urmare, interminabila stare conflictuală cu incomodele triburi balcanice. Cele mai războinice par a fi cele ale dardanilor, bessilor, moesilor, scordiscilor și geților12 de pe
ambele maluri ale cursului inferior al Dunării (Istrul), iar dincolo de fluviu, bastarnii și temuții daci.
Relații mai bune au avut romanii cu prinții traci,
urmași ai regatului odrys, intrați mai timpuriu în
relații clientelare13.
Ca demni urmași ai regilor Macedoniei, guvernatorii romani își îndreptau privirile spre barbarii
din nord, însă orientarea generală a Romei era alta.
Bogatele regate elenistice din Orient reprezentau un
obiectiv mult mai atractiv, și eforturile statului roman s-au îndreptat către această zonă14, ocolind jumătatea nordică a peninsulei Balcanice, dovadă și
singura rută construită pentru comunicația cu Italia,
Via Egnatia, ce unea Adriatica de Bosfor prin Apollonia, Dyrrachium, Thessalonic și Bizanț15. Un obstacol foarte important pentru înaintarea romană l-a
reprezentat regele Pontului, Mithridate VI Eupator
(111 – 63 î.Hr.), ce a reușit să-și creeze un sistem de
alianțe menit să-i asigure dominația asupra întregului bazin pontic16. Abia în urma a trei complicate
războaie reușesc romanii să-l învingă decisiv pe
Mithridate și să elimine astfel orice speranță de contraofensivă a lumii elenistice17.
Concentrarea masivă pentru anihilarea pericolului mithridatic a inclus și asigurarea unei comunicații terestre sigure în zona balcanică, mai ales dacă
ținem seama de frecventele acte de piraterie ce periclitau serios rutele maritime în această perioadă.
Necesitatea securizării drumurilor se impunea cu
atât mai mult cu cât zona Balcanilor era populată de
11

Vezi și R. Bloch, J. Cousin, op. cit., p. 307.
Pliniu cel Bătrân, Naturalia Historia, III, 24, 149, despre
neamurile dintre Haemus și Istru.
13
C.C. Petolescu, Dacia și Imperiul Roman. De la Burebista până la
sfârșitul Antichități, p. 30 – 32.
7
R. Bloch, J. Cousin, Roma și destinul ei, București, 1985, vol. II, p. 14 Vezi și opinia lui I.H. Crișan, Burebista și epoca sa, p. 66 -67, sau
14.
153 – 157.
8
15
Larousse Istoria Universală, p. 517.
R. Bloch, J. Cousin, op. cit., p. 307.
9
Ceea ce-i acorda puteri cvasidiscreționare, vezi ampla discuție 16 Istoria Românilor, 2001, p. 609.
17
asupra noțiunii de imperium la P. Grimal, op. cit., p. 151 – 160.
M. Gramatopol, Burebista,Decebal și penetrația romană, în vol.
10
P. Grimal, op. cit., p. 160; Th. H. Watkins, op. cit., p. 13, nota 13. Artă și Arheologie dacică și romană, p. 125 – 126.
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diferite neamuri, caracterizate de o adevărată tradiție
a incursiunilor de jaf și de o recurentă instabilitate.
Afirmațiile lui Strabon sunt elocvente : „cei ce locuiesc de la poalele Munților Haemus până la Pont :
coralii, bessi, o parte din maidii și danteleții. Toate
aceste neamuri se îndeletnicesc într-o foarte mare
măsură cu jaful, iar bessii, care ocupă cea mai mare
parte a Munților Haemus și sunt numiți tâlhari chiar
de tâlhari, trăiesc în colibe și duc o viață oropsită”18.
Orașele grecești de pe țărmul pontic resimțiseră din
plin nefastele raporturi cu triburile trace, căci „în
locul unui șef trac învins, alți trei vin și le atacă teritoriul, iar dacă plătesc tribut, pentru cel mai mic dar
făcut unuia își găsesc pe dată cinci dușmani noi”19.
Pericolul cel mai grav îl reprezenta însă, o populație cu origini celtice. Războinici redutabili, celții
scordisci, stabiliți inițial în zona confluenței Savei
cu Dunărea20, au deținut poziții cheie în rețeaua
principalelor căi de comunicație către interiorul peninsulei Balcanice.
Inevitabil, evenimentele au curs în direcția unei
ocupări a teritoriilor balcanice. Nu cunoaștem prea
multe amănunte despre acest proces, dar informațiile privind organizarea mai multor expediții militare
de către diverși comandanți, ne sugerează lipsa unui
plan anexionist bine închegat. Abia odată cu Principatul poate fi deslușită o coerență strategică în acțiunile militarilor romani.
După cum am văzut la începutul acestui capitol,
avem toate motivele să considerăm primele operațiuni armate ale romanilor asupra triburilor barbare
din vecinătatea Macedoniei drept inițiative personale ale proconsulilor provinciei. Astfel se pot explica
și unele eșecuri romane, cum este cel din fața scordiscilor, al guvernatorului C. Porcius Cato, din 114
î.Hr.21. Pentru că prestigiul roman avusese de suferit, era necesară o ripostă în forță, și aceasta a venit
foarte repede, prin acțiunile organizate de alt proconsul al Macedoniei, Minucius Rufus, în cca. 109 –
106 î.Hr. . Cu această ocazie este atestată și prima
ciocnire a romanilor cu dacii22, aflați alături de

scordisci. Se pare că luptele lui Minucius Rufus au
fost suficient de importante astfel încât acesta să
primească triumful23.
Raidurile de jaf ale scordiscilor, moesilor, dardanilor, tracilor au continuat, mai ales că începuse
războiul cu Mithridate VI al Pontului. Un nou comandant roman, L. Cornelius Scipio Asiaticus reușește să obțină noi victorii24.
Cu prilejul celui de-al treilea război antimithridatic, în anii 72 – 71 î.Hr., proconsulul Macedoniei, M. Terentius Varro Lucullus organizează „o
ingenioasă diversiune de-a lungul coastei vest pontice”25. Este vorba de un atac asupra aliaților regelui
Mithridate, orașele grecești de pe litoralul vestic al
Pontului Euxin, de la Apollonia la gurile Dunării26.
În campania sa, M. T. Varro Lucullus învinge și
unele populații tracice : „Marcus Lucullus cel dintâi
s-a luptat cu bessi în Tracia. A învins chiar și capitala întregului neam, Tracia, iar pe locuitorii din
munții Haemus i-a supus … ajungând până la Dunăre, le-a arătat sciților armatele romane”27. Interesul pentru orașele grecești era însă mult mai mare
și, deși nu au fost anexate, ele au intrat sub autoritatea proconsulului Macedoniei28. Faptul este dovedit
de evenimentele din timpul lui Antonius Hybrida
(cca. 62 – 61 î.Hr.).
Activitatea acestuia ca guvernator al Macedoniei
a fost însoțită de numeroase abuzuri, care s-au extins, spune Dio Cassius29, și asupra aliaților. În consecință, atunci când Hybrida se aventurează până la
Histria, în mijlocul unor populații, nu anexate, ci
doar aflate în vagi relații de amicitia, este atacat și
învins de o coaliție ce-i avea ca principali componenți pe bastarni30.
Majoritatea istoricilor îi identifică pe bastarni cu
reprezentanții culturii Poienești-Lukaševka, din regiunea central nordică a spațiului carpato-nistrean31.
Izvoarele literare le-au creat un portret de războinici
neînfricați : „nu știu să plugărească, nici să navigheze, nici să împartă pășune ca să trăiască de pe
23

I.H. Crișan, op. cit., p. 71 – 72.
Petar Popović, op. cit., p. 533.
25
Istoria Românilor, p. 643.
26
Ibidem, p. 643 – 644.
27
Rufius Festus, Scurtă istorie a poporului roman , IX.
28
Istoria Românilor, p. 610.
29
Dio Cassius, Historia Romana, XXXVIII, 10, 1 – 3.
30
Ibidem.
31
Istoria Românilor, p. 524 – 528.
24
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Strabon, Geographia, VII, 5, 12.
Polybiu, Istorii, IV, 45, 1.
20
Trogus Pompeius, Istoria lui Filip, XXXII, 3, 5.
21
Petar Popović, Central Balkans between the greek and Celtic
world : case study Kale-Krševica, în „Homage to Miliutin
Garašanin”, Belgrad, 2006, p. 532.
22
Frontinus, Stratagemata, II, 4,3.
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urma turmelor, ci care pregăteau un singur lucru și
se exercitau într-un singur meșteșug : să lupte mereu”32. Despre o eventuală supremație politică a
bastarnilor în spațiul carpato danubian al acestei
perioade33 nu credem că poate fi vorba. Datele arheologice indică pentru purtătorii culturii PoieneștiLukaševka, „o migrație policentrică, care s-a desfășurat în mai multe etape, respectiv valuri”, pornite
din zone diferite ale patriei originare germanice34.
Ei sunt mai degrabă mercenari, regii Macedoniei
atrăgându-i în prima parte a secolului II î.Hr. în luptele din peninsula Balcanică35. O asemenea eterogenitate n-ar fi permis conturarea unui program politic
hegemonic, iar către mijlocul secolului I î.Hr. apar
deja semne de regres, legate ipotetic de acțiunile lui
Burebista36.
Nu este aici locul unei dezbateri despre marele
rege get, dar, trebuie să recunoaștem ca certă supremația politico-militară a lui Burebista, nu neapărat „din Moravia și de la Dunărea Mijlocie până la
gura Niprului și din Carpații Păduroși până la Munții Haemus”37, ci asupra triburilor geto-dacice38.
Canalizarea potențialului militar al semințiilor înrudite ale geților și dacilor într-o singură direcție îl
punea pe Burebista într-o poziție dominantă la Dunărea de Jos. Victoriile spectaculoase menționate de
Strabon sunt o consecință firească a puterii de care
dispunea. Ele sunt obținute contra unor grupuri
etnice ce-și manifestaseră la un moment dat pretenții
hegemonice cam la același nivel macrozonal (celții
boi, ce dominau o coaliție de triburi galice din Pannonia și Slovacia39, și scordiscii, războinici redutabili ce au condus deseori raiduri antiromane), cu
dublul scop de a le slăbi și de a așeza raporturile de
putere din acest spațiu pe noi coordonate. Burebista
își îndeplinea un obiectiv personal prin participarea
geto-dacilor la acțiunile sale, nu geto-dacii își îndeplineau niște interese naționale prin intermediul lui
Burebista.
Era o demonstrație de forță din parte celui mai
puternic rege, nu un război de cucerire, și nici de de
32

Plutarh, Vieți paralele, L. Aemilius Paulus, XII.
I. H. Crișan, op. cit., p.246.
34
Istoria Românilor, p. 527.
35
Titus Livius, Periochae, XL, 52, 2.
36
I.H. Crișan, op. cit., p. 259.
37
Istoria Românilor, p. 649.
38
Strabon, Geographia, VII, 3,11.
39
I.H. Crișan, op. cit., p. 237 – 238.
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eliberare a „fraților” daci, aflați în zone controlate
de alte etnii. Poziția unui rege barbar nu se recunoștea prin dezvoltarea economică a teritoriului său, ci
prin victoriile militare. Cu cât adversarul învins este
mai important, cu atât crește și prestigiul. Supunerea
vecinilor de care vorbește Strabon40 nu însemna
anexarea lor în cadrul unui stat geto-dacic, ci recunoașterea din partea lor a supremației lui Burebista,
concretizată, probabil, doar într-un ajutor militar la
nevoie. Numărul exagerat al ostașilor ridicați de
geto-daci41este tocmai o reflectare a acestei practici42.
După dispariția marelui rege get, influența getodacă la sud și vest de Istru persistă. Nu cunoaștem
intensitatea sa, dar o deducem din scrierile unor
autori antici. Suetonius43 menționează dorința lui
Caesar de a-i „ține în frâu pe daci, care se răspândiseră în Tracia și în Pont”, referirea la Pont putând
avea legătură cu atacurile lui Burebista asupra cetăților grecești de pe litoralul vest-pontic. Appian44 se
referă la zvonul apărut după moartea lui Caesar despre geții care „ar fi năvălit pentru a prăda Macedonia”.
O ultimă mare acțiune militară a unui guvernator
al Macedoniei către Istru, până la operațiunile sistematice ale lui Augustus, a constituit-o cea din anii
29 – 28 î.Hr., sub conducerea lui Marcus Licinius
Crassus.
Nepot al triumvirului ce a murit la Carrhae împotriva perșilor, în 53 î.Hr.45, Crassus, a fost un susținător al lui Marcus Antonius și a trecut de partea
lui Octavianus chiar înaintea luptei de la Actium,
primind ca recompensă consulatul, în 30 î.Hr.46.
Devenit proconsul al Macedoniei în 29 î.Hr., s-a
remarcat într-o expediție militară la Dunărea de Jos.
Se pare că a fost o acțiune de amploare cu patru
legiuni47, dar întreprinsă pe responsabilitatea sa48,
40

Strabon, VII, 3, 11.
200.000 de soldați după Strabon, VII, 3, 13.
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Vezi discuția la I.H. Crișan, op. cit., p. 250 – 257.
43
Suetonius, Caesar, XLIV, 6.
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Appian, Războaiele civile, III, 25.
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Și purtând nume identice, vezi Th. H. Watkins, op. cit., nota 18,
p. 14.
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A. Mocsy, Pannonia and Upper Moesia : A History of the Middle
Danube Provinces of the Roman Empire, Boston and London, 1974,
p. 23.
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The Cambridge Ancient History, vol. X, The Augustan Empire, 43
B.C. – A.D. 69, 2008, p. 550.
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A. Mocsy, op. cit., p. 23.
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conform tradiției guvernatorilor republicani, dornici
de afirmare.
Scânteia ce a declanșat acțiunea lui Crassus a
fost invazia bastarnilor la sud de Dunăre49. Probabil,
formațiunile politice ale dacilor și geților din nordul
Dunării erau suficient de puternice pentru a împiedica stabilirea bastarnilor în regiunile lor. Descrierea
luptei în care Crassus îi zdrobește pe bastarni o
avem de la Dio Cassius50. Corelând aceste informații cu cele provenite de la Florus51, despre regele
Cotiso atacând dincolo de Istru, și cele ale lui Horațiu52, după care, „armata dacului Cotiso a pierit”, sa putut ajunge la impresia că a existat o confruntare
între Crassus și Cotiso, în ajutorul cărora au intervenit bastarnii53.
Deși este logic să-l considerăm pe Crassus drept
autorul unei victorii contra dacului Cotiso, pentru că
se potrivește data – 29 î.Hr. , iar, la acel moment nu
exista nicio altă forță armată romană în apropierea
Istrului, aceasta pare de mai mică importanță, întrucât, Dio Cassius, în descrierea, relativ amplă, asupra
acțiunilor proconsulului Macedoniei, insistă pe luptele cu bastarnii și geții.
Cotiso, fie el identic sau nu cu personajul Koson, era un important basileu al dacilor, ce preferase
o politică ostilă romanilor. Ciocnirea cu soldații lui
Crassus este una normală, mai ales că prezența dacă
la sud de Istru devenise una obișnuită odată cu momentul Burebista, iar campania proconsulului a ținut
doi ani, timp suficient pentru o întâlnire față în față.
Foarte importante sunt informațiile pe care le
aflăm despre regele get Rholes. Dio Cassius54 ne
spune că a colaborat cu Crassus pentru înfrângerea
unei ultime rezistențe bastarne, și că a fost numit
„socius et amicus populi romanum”. Apar astfel
clare intențiile romanilor de a închega un sistem de
apărare contra unor invazii barbare tocmai cu ajutorul altor regi barbari.. Rholes erași el atras de posibilitatea unui sprijin armat roman, pe care l-a și solicitat în anul următor, 28 î.Hr., împotriva unor coet-

nici, geții regelui Dapyx55. Nu putem ști de ce s-a
ajuns la acest conflict56, dar este posibil să avem dea face cu o mai veche luptă pentru hegemonie zonală, declanșată în contextul tulbure după dispariția lui
Burebista.
Marea dificultate o reprezintă identificarea acestui teritoriu. Opiniile sunt împărțite între a-l plasa pe
Rholes în sudul Dobrogei, prin apropierea Durostomum-ului57, sau a-l considera un rege din Muntenia,
în partea sa central-vestică58. Mai probabilă, din
evoluția evenimentelor descrise de Dio Cassius59 remarcând retragerea bastarnilor spre „casă” – ni se
pare prima variantă, cea sud-dobrogeană.

Crassus nu putea să extindă stăpânirea romană
în teritoriul unde obținuse victoriile contra bastarnilor și geților, așa cum n-a putut primi nici salutul de
imperator, ori spolia opima pentru uciderea comandantului armatei adverse într-o luptă directă60. Singurul ce avea imperium proconsulare maius61 acum,
era Augustus, iar Crassus acționa doar ca locțiitor al
acestuia.
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Ibidem, LI, 26, 1.
Tocmai alianța lui Rholes cu romanii e considerată de unii autori
cauza declanșării unui atac din partea lui Dapyx, vezi Istoria
49
În fapt, o adevărată migrare, cu femei și copii, în căutarea unei Românilor, p. 656.
noi patrii, sub presiunea sarmatică, vezi Istoria Românilor, p. 522; 57 V. Pârvan, op. cit., p. 88.
58
V. Pârvan, Getica, 1926, p. 25 – 90.
I.B. Cătăniciu, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman
50
Dio Cassius, LI, 23 – 25.
secolele I –III p.Chr., Alexandria, 1997.
51
59
A. Florus, Epitomae, II, 28, 18.
Dio Cassius, LI, 23 – 26.
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60
Horațiu, Ode, III, 8, 17 – 18.
Vezi Th. H. Watkins, op. cit., p 5 – 6.
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A. Mocsy, op.cit., p. 23 – 24.
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vezi P. Grimal, op. cit., nota 1, p. 68.
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Bogdan ULMU
(ROMÂNIA)

Gastronomice
Prejudecăți, etichete, inspirație

Am fost ieri într-o adunare în care se mirau
vreo doi că am scris despre Alexa Visarion, în prefața cărții dedicate lui, fără să fiu ludic. Nu văd sensul
mirării: unde scrie că ludicul n-are voie să fie și el
grav, cînd e cazul?
Asta-mi amintește de un Revelion mai vechi
în care gazda i-a prevenit pe invitați că vine și BU,
un om spiritual foc și plin de umor. Și că va fi o distracție teribilă.
N-a fost: cînd am văzut lumea de-acolo și
cînd am văzut cine mă-nsoțea, mi s-a făcut greață și
am fost ursuz toată noaptea, dezamăgind asistența.
Așa-i și cu arta culinară: toți au senzația că
mă duc prin bucătării străine să dau note. Nu! Deși
am scris cărți și articole despre gastronomie, deși am
filmat vreo 300 de emisiuni tv prin restaurante, nu
mă consider un arbitru, în domeniu. Sunt și un consumator atipic (rar să mănînc două feluri, la prînz!),
deci faptul că gospodinele tremură cînd mă au ca
invitat mi se pare deplasat.
O spun de multă vreme: bucătăria este scena
artei culinare. A artei, nu a fușerelii, nu a corvoadei,
nu a cîrpăcelii. Iar arta culinară are și ea nevoie de
inspirație, cum au celelalte arte.
Am pregătit odată, în Spania, o salată berlineză care nu mi-a ieșit: nu eram în formă. Ce, numai
actorul, compozitorul sau poetul să aibe crize de
creație? Așa cum un scriitor clasic rupea foaie după
foaie (înainte de apariția calculatorului), cînd nu era
în formă, se poate întîmpla ca și Sanda Marin să mai
ardă o friptură, nu? Plus că banala friptură nu este
ușor de preparat! (deunăzi am mîncat doar un sfert
dintr-un steak, deoarece gospodina l-a bătut cu ciocanul de șnițel, înainte).
În treacăt fie spus, proba talentului bucătarului rămîn ciorba de burtă și friptura (fie ea din porc,
ori vită). Și tot recent am cerut la o crîșmă patru mici
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(mai mult de patru nu e indicat!), în sînge. Evident,
mi-au fost aduși... prăjiți bine.
Altă frază care mă afolează: „eu așa am învățat de la mama!” (spun cu mîndrie unele gospodine).
Păi ce ne facem dacă mama, săraca, nu avea talent la
gătit? Trebuie să duci mai departe nenorocita tradiție
a familiei? În cazul acesta e nevoie de luciditate, nu
mimetism!
Altă exclamație care mă îndepărtează: „Eu,
dacă nu mănînc pîine, nu mă satur!”. Păi și la cartofi, ori la paste, bre?!
Sau: „vreau un meniu cu specific național!”.
Care-i ăla? Borș și sarmale? Bine că nu tuslama și
șuberek! Borșul e ucrainian (borș înseamnă sfeclă),
iar sarmalele-s turcești.
În fine, o să reiau o idee mai veche: despre
serviabilitate și spirit negustoresc. Eram la Timișoara și am intrat într-un restaurant mic, ai cărui pereți
erau tapetați cu poze ale lui Tito. Am cerut 200 de
grame de cașcaval, la scobitoare, să meargă vinul.
Patronul a spus că n-are. Am chemat ajutorul de
ospătar, i-am dat bani și l-am trimis vis-a-vis, la
market, să cumpere. Era greu să se gîndească șeful,
la soluția asta?
Altădată, mă aflam la Istanbul și mi-a plăcut
la culme o scenă dintr-un magazin oarecare: un client a-ntrebat dacă poate cumpăra cu sandwich cu
șuncă și castravete. Vînzătorul a răspuns „imediat!”.
Și pe loc a făcut acel sandwich, să-și mulțumească
solicitantul. Ăsta da, spirit comercial! Nu ca localul
acela din Galați, care n-a vrut să-i dea unui coleg
cartofi prăjiți cu ochiuri, pe motiv că produsul nu-i
în rețetar. Dar ochiurile erau, cartofii prăjiți – de
asemenea: care era problema? Că trebuia marcat de
două ori?
Vedeți, talentul și ingeniozitatea sunt obligatorii și-n
ARTA culinară...
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Isabela VASILIU-SCRABA
(FRANȚA)

„Rinocerizarea” criteriului biografic la un istoric dilematic
Motto: „Am văzut Rinocerii de E. Ionescu…„Rinocerizarea” devine posibilă după „cucerirea puterii prin
modificarea mentalității, grație hegemoniei ideologice” veșnic atentă ca cele spuse și publicate să nu-i fie
defavorabile (vezi Ion Varlam, Pseudo-România. Conspirarea deconspirării, București, Ed. Vog, 2004, p.68).

„Rinocerizarea” criteriului biografic s-a putut
observa la un istoric dilematic recenzând Scrisorile
din București, 1944-1946 (Ed. Limes, Cluj-Napoca,
2006) trimise de Eric Tappe (1910-1992). Profesorul
Tape a fost specialist în limba română la Universitatea din Londra, urmând în Anglia cursurile profesorului Grigore Nandriș (fratele memorialistei Anița
Nandriș Cudla deportată de sovietici de la Cernăuți
în Siberia, vezi vol.: A. Nandriș-Cudla, 20 de ani în
Siberia, București, 1991; ISBN 973-28-0308).
Într-un articol din 2008, Andrei Pippidi
menţionează relațiile englezului Tappe cu români de
prestigiu („Dilema Veche”, Nr. 211/ 2008), de
exemplu, cu istoricul academician Radu Rosetti, ucis
în temnița comunistă (1), cu arheologul Ion Nestor
(1905-1974), director al Muzeului Național de Antichități - devenit din 1956 Institutul de Arheologie al
Academiei -, și cu Marioara Golescu (2), pe care
bursierul A. Pippidi a vizitat-o în Anglia în 1982 (3).
Ultima a fost cea care a avut ideea de a salva prin
fotografiere multe din Tăblițele de la Sinaia făcute
dispărute în comunism (vezi Isabela Vasiliu-Scraba,
Un ziarist, o filologă și o carte bombă: Cronica geto-dacă de pe Tăblițele de la Sinaia, în rev. „Oglinda literară”, Focșani, Nr. 76/ 2008, p.3382,
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/dan_romalo2.htm ).

De profesie istoric, A. Pippidi (fost privilegiat al regimului comunist care i-a permis să beneficieze de burse de studiu în Occident) trece sub tăcere
„istoria” relațiilor dintre Eric Tappe si academicianul Mircea Eliade în dilematica sa evocare a profesorului Tappe care edita la Londra în 1969 volumul
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bilingv (cu texte paralele în română si în engleză)
intitulat Fantastic Tales by Mircea Eliade and Mihai
Niculescu (London, Dillon’s).
Amintindu-și în 2008 de directivele cenzurii
comuniste care interzicea publicarea de informații
referitoare la întemnițarea în regim de exterminare
(4) a milioane de români din țară si din provinciile
românești Bucovina de Nord și Basarabia reocupate
de sovietici după cel de-al doilea război mondial,
Andrei Pippidi „uită” de arestările (5) istoricilor
menționați de Tappe în Scrisorile din București
(1944-1946), detenții începute la Ministerul de Interne condus de Teohari Georgescu/Burăh Tescovici. „Regimurile care funcţionează pe baza terorii
exercitate de o poliție politică” ar fi conspirative,
observa în 2002 un fost deținut politic, Ion Varlam,
nepot al istoricului militar Radu Rosetti (6). În opinia istoricului și politologului Ion Varlam, nivelarea
gândirii (/„rinocerizarea” ei) devine posibilă după
„cucerirea puterii prin modificarea mentalității, grație hegemoniei ideologice” veșnic atentă ca cele
spuse și publicate să nu-i fie defavorabile (cf. Ion
Varlam, Pseudoromânia. Conspirarea deconspirării, București, Ed. Vog, 2004, p.68).

Ion Varlam vede o ilustrare
simbolică a conspirativității chiar în numele conspirativ (Pseudoromânia , p.66) al unor comuniști precum Teohari Georgescu, Vasile Luca, Silviu Brucan,
Leonte Răutu [„din nomenclatura parazitară” aservită intereselor sovietice, vezi articolul istoricului Șerban Papacostea,
Crima regimului comunist, „Revista 22”, Anul XVIII, Nr.8/
885, din 20-26 febr. 2007, p.15]

etc.
Perpetuând cenzura dinainte de 1990 când
era absolut interzis a se vorbi în public despre martidestineliterare@gmail.com
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rii închisorilor comuniste (vezi Isabela VasiliuScraba, Moartea martirică a Sfântului Arsenie Boca,
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenieboca/isabelavs-martiriul7-boca/ ) și despre milioanele de întemnițați politic după 23 august 1944 (vezi
Monumentul victimelor comunismului din Elveția, la
Chene Bours, aproape de Geneva) dilematicul recenzent al Scrisorilor din București s-a ferit să menționeze temnița politică făcută fără nici o vină de
exact acele personalități care-l impresionaseră pe
Eric Tappe în anii șederii sale de la sfârșitul anului
1944 până în 1948 la Misiunea Militară Britanică
din București.
Despre detenția Marioarei Golescu (18971987), condamnată la 20 de ani de muncă silnică (7),
aflăm de la d-na Aspazia Oțel Petrescu povestind în
două pagini antologice cum a salvat-o Marioara Golescu după înghețul pe timp de iarnă la izolator (vezi
Aspazia Oțel Petrescu, Strigat-am către Tine,
Doamne..., București, Ed. Platytera, 2008, pp. 233235).
In cazul Mariei Golescu (specialistă care studiase mult în străinătate) arestată în 1949, „uituceala” dilematicului istoric Andrei Pippidi este cu atât
mai semnificativă, cu cât nobila specialistă în artă
bisericească, „poliglotă și plină de înțelepciune”
(apud. Aspazia Oțel Petrescu) făcuse anii de temniță
comunistă pentru „vina” de a-l fi cunoscut și a fi
corespondat cu britanicul Eric Tappe (8), așa-zisă
„vină” care le-a dat prilej agenților Moscovei (9) să-i
confecționeze acuzația de „spioană britanică” și s-o
condamne pentru „înaltă trădare de patrie”.
Note și considerații marginale :
1. Uciderile de academicieni români în temnițele
comuniste nu apar menționate pe site-ul Academiei
(vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Academicianul M. Eliade și neo-iobăgia ideologică post-decembristă ;
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-acadmieliade/ ).
2.Colaboratoare cu articole de istoria artei bizantine
în reviste prestigioase ale vremii („Revista Fundațiilor Regale”, „Cronica numismatică și arheologică”,
„Convorbiri literare”, „Revue historique du Sud-Est
europeen”, „Boabe de grâu”, etc) Maria Golescu a
publicat în „Buletinul Comisiunii Istorice”, 1943destineliterare@gmail.com

1944, articolul Un arhitect român la începutul veacului al XIX-lea : meșterul Ilie Gulie, pp.109-113,
on-line https://fr.scribd.com/doc/264118184/MariaGolescu-Mesterul-Ilie-Gulie-1943-1944 .
3. Despre vizita pe care bursierul A. Pippidi a făcuto în 1982 fostei deținute politic Maria Golescu am
aflat din articolul scris de Silvia Marin Barutcieff și
Cristina Bogdan (on-line la
http://revistacultura.ro/nou/2013/05/lada-de-zestrea-mariei-golescu/ ). In articolul publicat pe 16 mai
2013 mai este semnalată existența unor caietele ale
Mariei Golescu în arhiva Institutului de Istoria Artei
„George Oprescu” din București. Fostul comunist
Andrei Pippidi (născut în 1948) devenea în 1990
alături de Silviu Brucan, A. Pleșu, G. Liiceanu, A.
Oişteanu si de alții, membru fondator al Grupului
de Dialog Social. Andrei-Nicolae Pippidi este președinte al Ligii Internaționale contra Rasismului și
Antisemitismului, iar din 2012 membru corespondent al Academiei;
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_t
he_Romanian_Academy . Înainte de 1989 a fost
unul dintre puținii comuniști care au putut beneficia
de posibilitatea de a călătorii ca bursier peste granițele închise ale Republicii Socialiste România. Regimul totalitar comunist i-a permis să ajungă de la
26 de ani în Franța. In Anglia a fost în repetate rânduri, începând cu 1981.
4. Schingiuirile, decesele prin înfometare (vezi Mircea Vulcănescu, ) și supunerea celor torturați la
temperaturi hibernale concomitent cu subnutrirea
printr-o hrănire de batjocură la trei zile (vezi I. Maxim, Imn pentru crucea purtată, p.) deveneau la
eliberare „secrete de stat” care (văzute și trăite) nu
puteau fi împărtășite de supraviețuitorii temnițelor
comuniste nici măcar familiei (vezi semnătura Sfântului Arsenie Boca pe un astfel de formular completat la Oradea în 7 aprilie 1956, în vol. : Părintele
Arsenie Boca în arhivele Securității, 1950-1959, Ed.
Agnos, Sibiu, 2014, p. 690)
5. La vremea terorii ideologice din comunism era
absolut interzis a se scoate la lumină date istorice
privitoare la uciderea după gratii, la întemnițarea și
deportarea a 4 milioane de români între 1945 și 1989
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(cifră a Raportului Helsinki din 1992, menționată de
Magda Ursache în „Bulevarde de cenzură”). Consemnul tăcerii despre victimele regimului impus la
vremea ocupării României de către armata sovietică
a rămas în vigoare printre profitorii regimului comunist și postcomunist precum si în rândul vastei
clientele pe care și-au format-o aceștia deveniți distribuitori de burse după 1990. De pildă, fosta bursieră Anca Manolescu, scriind despre „modelul Antim”
(vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Modelul Antim și modelul Păltiniș,
http://www.clipa.com/a13398-Modelul-Antim.aspx), nu
suflă nici o vorbă despre rolul lui Andrei Scrima în
arestarea celor de la „Rugul Aprins” la zece ani după
încetarea activității (cf. arhim. Sofian Boghiu) acestei asociații inițiată de Sandu Tudor, deși faptul a
devenit cunoscut după 1990 chiar povestit de academicianul D. Stăniloae. Trimis în mod oficial în
1954 la Muntele Athos apoi în 1956 în Elveţia de
unde a ajuns în Franţa, Andrei Scrima (v. Isabela
Vasiliu-Scraba, “Incursiuni în spiritualitatea ortodoxă: Andrei Scrima”, în vol. Contextualizări. Elemente pentru o topografie a prezentului, Slobozia, 2002,
p.109-116) a vrut să informeze teologii francezi despre apariţia (datorată Părintelui Arsenie Boca, „ctitor
de frunte al Filocaliei românești”, cum îl desemnează D-tru Stăniloae) primelor patru volume din cele
opt volume ale Filocaliei. Ocazia propice i-a părut
călugărului Scrima (căruia Patriarhul Justinian i-a
oferit un banchet de adio la care a participat și Gheorghe Gheorghiu-Dej, după cum mi-a povestit un
fost student participant la întrunirile de la Antim ale
Rugului Aprins) a fi o discuţie cu pr. Olivier Clement difuzată pe unde radiofonice şi ulterior publicată în revista “La Reforme” (apud. D. Stăniloae).
Dar nu numai marele teolog Dumitru Stăniloae ci și
preotul Nicolae Bordașiu (vezi revista „Porunca iubirii”, consultată on-line pe 4 martie 2016) a povestit
într-un interviu despre lista lui Andrei Scrima transformată de securiști în lista deținuților arestați în
așa-numitul lot al Rugului Aprins. Cu teologul O.
Clement - perfect necunoscător al istoriei României
contemporane, capabil a scrie în 1981 inepția conform căreia România nu-și redobândise încă independența în 1958 (prefață la vol. D. Stăniloae, Priere de Jesus et experience du Saint-Esprit, Paris,
1981) -, Andrei Scrima a vorbit în Franța despre
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practica isihastă de care aflase nemijlocit prin frecventarea asociației „Rugului Aprins” condusă de
poetul Sandu Tudor devenit călugăr la M-rea Antim
(cf. L’avenement philocalique dans l’Orthodoxie
roumaine, par un moine de l’Eglise Orthodoxe de
Roumanie, în “Istina”, nr.5/1958, p.235-328 şi 443474). Intre 1944 şi 1948, inspirat de modelul conferinţelor Asociaţiei „Criterion” din anii treizeci, Sandu Tudor iniţiase la Antim un program riguros de
conferinţe pe teme duhovnicești urmate de discuţii
legate pe practica isihiei, activităţi culturale suprimate în 1948 prin comandă politică. După numele înşirate de Andrei Scrima (1925-2000) în primăvara anului 1958 la interviul radiodifuzat şi apoi
publicat, Securitatea dirijată de la bun început de
agenții Kremlinului (precum colonelul sovietic Ana
Pauker) i-a arestat pe toţi cei pe care memoria tânărului călugăr nu i-a lăsat deoparte (vezi Une interview du pere Dumitru Saniloaie, în vol. Philosophes
Roumains, Bucureşti, Redaction des publications
pour l’etranger, f.a., p.212). Astfel au ajuns să facă
detenţie politică şaisprezece oameni nevinovaţi, dintre care doi şi-au pierdut viaţa ca martiri ai temnițelor comuniste : dr. Vasile Voiculescu și Sandu Tudor. Ţinut cu lanțuri la picioare tot timpul detenției,
poetul Sandu Tudor a fost asasinat prin bătaie la
Aiud, la zece ani după omorârea în aceiași închisoarea comunistă a lui Mircea Vulcănescu prin bătăi
repetate și expunere la frig (v. Titus Bărbulescu,
Mircea Vulcănescu, prefaţă la volumul Războiul
pentru întregirea neamului, Ed. Saeculum, 1999,
p.5-17). Al doilea martir din lotul „Rugului aprins” a
fost poetul dr. Vasile Voiculescu, arestat pe 5 august
1958 la 74 de ani. El a decedat după eliberarea din
temniţă de unde a ieşit pe patul morţii, într-o agonie
ce i-a prelungit durerile şi suferinţa vreme de aproape un an. Pe 26 aprilie 1963, înainte de a-și da duhul, dr. Vasile Voiculescu a spus fiului său: „Ionică
eu mor! M-AU OMORÂT! Ai grijă că sânt mai perverși decât crezi tu” (vezi Radu Voiculescu, Vasile
Voiculescu – anii de detenție, Buzău, 1993, precum
și Florentin Popescu, Viața lui Vasile Voiculescu,
Ed. Vestala, București, 2008). Cicerone Ionițoiu
povestește că foștii deținuți care refuzau să semneze
angajamentul de informatori ai Securității erau obligați (sub amenințarea că vor „suporta rigorile legilor din Republica Populară Română”) să semneze că
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nu vor spune nimic din ce au pătimit si au văzut în
temnițe. Fostul deținut Ion Eremia, care făcuse fără
vină 15 ani de temniță grea, a scris următoarele: „în
baza cărei legi îmi cereți să nu vorbesc despre ce am
văzut și auzit în închisori? Vă este frică să nu spun
mârșăviile pe care le-ați făcut? Voi spune tot.” (Cicerone Ionițoiu).
6. Despre academicienii și istoricii supuși regimului
de exterminare din închisoarea de la Sighetul Marmației se poate citi în cartea profesorului Nuțu Roșca, Închisoarea elitei românești (Baia Mare, Ed.
Gutinul, 1998) de unde aflăm că „rinocerizații” regimului comunist scriau pe actele de deces ale celor
uciși după gratii „persoană fără ocupație”. Iată câteva nume ale „dezocupaților” arestați de mercenarii
ocupantului țării întru decapitarea spirituală a României ocupate de armata sovietică: academician
George Brătianu, decedat la 55 de ani după trei ani
de temniță, doctor în litere la Sorbona, profesor de
istorie universală, succesor al lui N. Iorga; acad.
Alex. Lapedatu, decedat după trei luni de închisoare
politică, din 1935 președinte al Academiei Române;
acad. Ioan Lupaș, președinte al Secției Istorice a
Academiei Române, descoperitorul actelor originale
ale Unirii ortodocșilor cu papistașii, istoric sfătuit de
Lucian Blaga să nu publice sub comuniști actele din
care reiese înșelăciunea catolicilor; acad. Ion Nistor,
fost rector al Universității din Cernăuți, unde era
profesor de Istoria Românilor ; acad. Dumitru Caracostea, doctor în filologie romanică la Viena cu W.
Meyer-Luebke, fost profesor universitar la catedra
de Istorie literară și Folclor de la Universitatea din
București, fost Președinte al Secției Literare a Academiei Române, deținut din 1950 până în 1955 la
închisoarea din Sighet fără a fi fost judecat și condamnat; filozoful academician Ion Petrovici specializat în Germania șI în Franța, fost profesor de logică
și de istoria filozofiei la Universitatea din Iași, apoi
la Universitatea din București, italienistul Alexandru Marcu, membru corespondent al Academiei purtat în lanțuri în închisoare împreună cu filozoful
Mircea Vulcănescu, ambii omorâți după gratii ; poetul Adrian Maniu, membru corespondent al Academiei, publicat după ieșirea din temniță de poetul
Mircea Ciobanu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Poet
la vremea lui Ahab,
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https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavsciobanu10mirceapoezii/); istoricul basarabean Ion
Pelivan care a făcut parte din Delegația României la
Conferințele de pace de la Paris și Geneva, decedat
după patru ani de închisoare comunistă; istoricul
Teofil Sauciuc-Săveanu, fost rector al Universității
din CernăuțI unde a predat filologie clasică, doctor
în filozofie șI litere la Viena, profesor de istorie antică șI epigrafie la Universitatea din București; acad.
Radu Rosetti, istoric militar, fost director al Muzeului Militar șI apoi al Bibliotecii Academiei; acad.
Silviu Dragomir (unchiul filozofului Alexandru
Dragomir, vezi interviul refăcut șI adnotat de Isabela
Vasiliu Scraba
https://isabelavs2.wordpress.com/miscellanea/isabel
avs-adnotat3-interviu-alxdragomir/), istoric cercetător al arhivelor austriece șI maghiare, fost profesor
universitar, doctor în teologie șI istoric al bisericii;
acad. George Fotino, eminent specialist în limbi
clasice, fost decan șI profesor de istorie a dreptului
românesc la Universitatea din București; istoricul
Ștefan Meteș, membru corespondent al Academiei,
fost director al Arhivelor Statului din 1922 până în
1947; istoricul Victor Papacostea, fost profesor la
Facultatea de Litere șI Filozofie din București șI
întemeietorul Institutului de Studii șI Cercetări Balcanice; Zenovie Pâclișanu, decedat în închisoarea
din Sighetul Marmațiuei, membru corespondent al
Academiei, autor de scrieri privitoare la istoria bisericească, fost profesor de teologie la Blaj (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, Slobozia, Ed. Star
Tipp, 2002, pp. 141-142,
http://www.scribd.com/doc/130732402/IsabelaVasil
iuScrabaContextualizari ).
7.Condamnarea de 20 de ani de muncă silnică a
aflat-o scriitoarea Aspazia Oțel Petrescu de la Marioara Golescu (1897-1987) întemnițată la 53 de ani
probabil doar pentru că era o „medievalistă de mare
cultură și cu o minte fermecătoare, pasionată de istorie și de arheologie” (Dan Romalo, Cronica getă pe
plăci de plumb, Ed. Alcor, București, 2005, p.19).
Informația Aspazia Oțel Petrescu este mai credibilă
decât „condamnarea la 16 ani” despre care scrie Enciclopedia României on-line după George Marcu
(coordonator), Enciclopedia personalităților femini233
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ne din România, București, Ed. Meronia, 2012, mai
ales că inerția vremurilor de teroare securistă e sesizabilă exact la capitolul istoriei detențiilor politice
despre care înainte de 1990 era absolut interzis a se
vorbi. Iată pasajul despre Maria Golescu din cartea
fostei studente a lui Lucian Blaga ajutată să scape de
„repatrierea” în URSS de mama scriitorului Marin
Tarangul (1938-2010), care-i fusese profesoară la
Liceul de fete din Cernăuți. Tânăra Aspazia ajunsese
înghețată tun în „camera secretului mare” unde condamnatele aveau pedepse mari : „Văzând că picioarele mele refuză să-și revină, domnișoara Marioara
Golescu m-a chemat pe patul dânsei, mi-a desfășurat
picioarele din tot felul de șosete cu care au fost îmbrăcate, doar, doar se vor încălzi și așa goale, le-a
aplicat direct pe epigastrul său, locul cel mai cald al
corpului omenesc. Nu puteam să le retrag deoarece
domnișoara le ținea strâns înlănțuite și ca să nu mă
întind la o polemică pe linia sacrificiului ce-l făcea,
a început să-mi povestească un episod din viața sa,
cu adevărat extrem de interesant. Vocea ei plăcută,
cu timbru grav, ne-a dus în însorita Italie, la braț cu
Charles Diehl, reputatul bizantinolog, într-o discuție
privitoare la primele mânăstiri creștine din acea țară,
discuție polemică pe care dânsa avea s-o câștige. Mă
întrebam cum putea să suporte sloiurile de ghiață ale
picioarelor mele când într-o cameră neîncălzită întro iarnă haină păstrarea căldurii propriului corp era o
problemă. Simțeam cum, în schimbul căldurii ce mio ceda primea fiori de ghiață care îi dădeau un frison
ușor. Cu mâna ei bolnavă. în timp ce povestea, îmi
masa ușor picioarele pentru ca trecerea la starea
normală să fie mai puțin dureroasă. Și astfel, încet,
încet a reușit să-mi dezmorțească sloiurile de gheață
și să-mi aducă picioarele la o stare normală. Eu eram
foarte mândră că eram nepoata bunicilor mei, unul
fost căpitan de răzeși sub Soroca Nistrului, celălalt
fost plăieș vornic în Cotenii de sub Cernăuți… Cât
de mândră trebuie să fie domnișoara Mărioara Golescu de strămoșii ei, această voievodală prințesă
valahă (căci Goleștii una sînt cu Basarabii) și cât de
vrednică era de ei, căci pe un câmp de luptă diferit
de acela pe care luptaseră ei nu a pregetat să încălzească la sânul ei plebeienele mele picioare” (Aspazia Oțel Petrescu, Strigat-am către tine, Doamne,
2008, pp.233-235). La punctul 41 al unei directive
NKVD (precursorul KGB) din 1949 se preciza, după
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cinci ani de farse juridice cu verdictul dinainte stabilit, că „trebuie împiedicată reabilitarea celor condamnați în procese politice. Iar dacă devine inevitabilă, reabilitarea se admite doar cu condiția ca acel
caz să fie considerat o eroare judecătorească ; nu va
avea loc reluarea procesului, pentru ca cei care au
pricinuit eroarea să nu fie deranjați” (în rev. „Meridianul românesc”, SUA, 3 martie 2001 ).
8. Corespondența dintre Eric Tappe și Maria Golescu (din perioada 1946-1979) se află în arhiva School
of Slavonic and Est European Studies, Tappe Collection, vezi
http://www.aim25.ac.uk/cgibin/vcdf/detail?coll_id=7064&inst_id=58.
Maria Golescu a ajuns în Anglia „cumpărată” cu
4500 de lire sterline la începutul deceniului șase
probabil prin același personaj Jakober prin care Ion
Rațiu și alți români din exil negociau cumpărarea
filozofului Noica aflat și el fără de vină după gratii.
Prețul cumpărării lui Constantin Noica prin acel
Jakober, „traficant de vieți umane și reprezentant al
intereselor românești în domeniul cerealelor” (vezi
Ion Rațiu, Cine mă cunoaște în țară așa cum sunt?,
București, Ed. „Progresul Românesc”, 1991, p.92),
ar fi fost de 3000 lire sterline, din care Mircea Eliade
ar fi dat 500 de dolari. Noica urma să ajungă „în
Apus prin luna mai 1962” (apud. Ion Rațiu, op. cit).
Cum bine se ştie, Noica a ieșit din temniță abia în
1964 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Excluderea din
cultura românească a lui Noica și a poeților martirizați în închisorile comuniste,
https://isabelavs2.wordpress.com/constantinnoica/isabelavs-10noicaexclus/ ).
9. Agenții Moscovei apar descriși de istoricul Ion
Varlam ca „membrii nomenclaturii explicit însărcinați de Kremlin cu sovietizarea românilor” la care
adaugă familiile acestora și clientela lor politică. În
România după 1944 ar fi venit circa două sute de mii
de sovietici de varii etnii cărora li s-a schimbat identitatea dându-li-se nume românești. „Membrii oligarhiei coloniale sovietice” ar fi fost în comunism
„strategii terorii intelectuale” și ar constitui „și astăzi
clasa dominantă din România, elita de substituție…Nu este o minoritate etnică ci o minoritate imperială, de tipul celei pe care o alcătuiau până în
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secolul XIX ienicerii, necondițional ascultători față
de stăpân, care se asigură de fidelitatea lor prin situația privilegiată pe care le-o oferă sau le-o îngăduie să și-o creeze după bunul plac” (Pseudoromânia,
2004, p.67). In Estonia, în vara lui 2015, s-a comemorat ziua victimelor fascismului și comunistului.
România (care a reinstituit încadrarea la fapte penale
a delictului de opinie prin Legea 217/2015, lege care
recunoaște valabilitatea sentințelor comuniste, dar
nu explică limpede ce anume interzice legea, lacună
care permite diferite interpretări) nu a fost reprezentată la această întâlnire comemorativă de la Talin
(Estonia). Într-o declarație comună a țărilor participante la întrunirea din 23 aug. 2015 s-a evidențiat
vinovăția totalitarismului comunist alături de vinovăția totalitarismului nazist, regimuri totalitare care
au comis „crime împotriva umanității motivate ideologic”. In memoriul de răspuns la actul său de acuzare, N. Crainic precizase că „Tribunalul internațional
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din Nuerenberg a judecat un singur caz: al ziaristului
Hans Fritsche, pe care l-a achitat, găsind că propaganda nu intră în culpele de război” (vezi N. Crainic,
Memorii, vol.II: Pribeag în țara mea. Mărturii din
închisoare. Memoriu-Răspuns la actul meu de acuzare, Ed. Muzeul Literaturii Române, 1996, p.257).
Cuvinte cheie : Eugen Ionescu, Rinocerii, Marioara Golescu, Eric
Tappe, Isabela Vasiliu-Scraba, martiri ai temnițelor comuniste, Ion
Varlam, Aspazia Oțel Petrescu.

Autoare : ISABELA VASILIU-SCRABA (vezi fișa
dinainte de vandalizarea ei de către birocratul wikipedist MyComp,
http://www.scribd.com/doc/168346109/FisaWikiped
iaRoIsabelaVasiliuScraba)
Articolul poate fi găsit şi la adresa:
https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavsrinocerizarea/
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Muguraș Maria VNUCK
(U.S.A.)

Dan Ghițescu – Timpul care ne-a rămas
Mă număr printre cei care au citit toate romanele lui Dan Ghiţescu. Fireşte, de când am auzit
că plănuia o nouă carte şi am discutat cu el despre
acest proiect, mă tot întrebam, din când în când, ce
ar mai putea aduce nou în proză? lată că de această
dată, scrisul lui se concretizează într-un roman modern ca stil şi creionare a personajelor, cuvintele
definitorii fiind acelea de concizie, de construcţie
sau structură foarte bine stăpânită: „o mână de fier,
învelită frumos într-o mănuşă de catifea”. Dacă altă
dată, în afară de o prezentare extrem de amănunţită a
unor epoci mai mult sau mai puţin
apuse, cu tot ce înseamnă ele (moravuri, felurite intrigi, politică, artă, filosofie, amănunte istorice cu mult iz de
picant şi de umor) ocupau un prim
plan pe lângă portretul incontestabil al
unor personaje, în Timpul care ne-a
rămas toate acestea trec într-un plan
secund, devenind oarecum nesemniticative, chiar dacă sunt totuşi prezente
pe acolo pe undeva, romanul lui Dan
Ghiţescu fiind o analiză extrem de
pătrunzătoare, aureolată de o ironie
amară a unei observaţii trecute prin filtrul propriu al
autorului. Doar că, de data aceasta, preferă deliberat
să-şi schimbe stilul de a scrie cu unul contras în exprimări alarmant de veridice, dar şi ironice în acelaşi
timp (v. în Cap. 4, „Visul nemărturisit”, interviul
televizat dat de Benjamin alias Candid la canalul TV
condus de Georges Roman, zis Scârbosul).
Încă o dată, dacă mai era cazul, Dan Ghiţescu
ne dă în permanenţă o lecţie strălucită de observator
şi analist politic, subiect pe care-l abordează cu plăcere ori de câte ori are posibilitatea. „Cultura occidentală modernă consideră că nu mai are nevoie de
religie, deoarece a fost înlocuită de legile civile care
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guvernează acum societatea. E drept, religia a făcut
acest lucru, cum a putut ea. multe secole” (Cap. 6,
„Allahu, Akbar”). Cheia care rezolvă întreaga enigmă a romanului este însăşi fraza gândită de Candid:
„Cred că am înţeles ce era mai important din mesajul lui Jupy. Să mă preocupe în mai mare măsură,
Timpul care i-a mai rămas Societăţii occidentale.
decât cel care mi-a rămas mie” (Cap. 1, „O întâlnire
ciudată”).
Această carte este replica inversată, un fel de
basm modern asemenea celui cules de Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrânețe şi viață
fără de moarte. Desprinzându-se din
mrejele vechiului text, romancierul
transpune valorile vremurilor de
odinioară, întruchipate de zâne, Valea
Plângerii, iar în final Moartea dintr-un
cufăr, într-un expozeu al unei teorii a
timpului şi o trecere în revistă a propriei lui teorii, legate de acest subiect.
Fără a fi plictisitor sau didacticist,
romanul devine un fel de curs de istorie a filosofiei, foarte bine argumentat
şi de o sinteză pertinentă. Un expozeu
precis, o paralelă între timpul-viaţă vs timpul-istorie
care aparţin marii teme şi categorii filosofice TIMPUL. Din acest punct de vedere cartea este o experienţă mascată a unui bătrân care-şi trăieşte viaţa ascuns în spatele unui tânăr plin de energie şi ambiţii
(v. Cap. 10, „L’éternel retour. Fabloasa călătorie”).
Concluzia la care ajunge Benjmin se impunea cu
tărie.
Cu Timpul care ne-a rămas, Dan Ghiţescu
atinge o treaptă superioară a prozei sale. O oarecare
notă serioasă, oarecum tristă şi cu siguranţă nostalgică. un amestec de vag tragism faustian, dar şi de
ironic. „Darul” lui Jupy (Mefisto) oferit lui Candid
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(Faust) este o întoarcere într-un trecut trăit şi experimentat la timpul prezent. O astfel de şansă sau poate neşansă (?!) nu putea să nu aibă un preţ foarte
scump, contractul dintre cei doi fiind pecetluit
printr-o „taină a spiritualităţii primordiale” (Cap. 1.
„O întâlnire ciudată”), un amalgam ciudat de informaţie ademenitoare, transmisă de Jupy lui Benjamin.
Citiţi romanul şi veţi avea acces nu doar la o banală
experienţă de viaţă.
Eu aş zice că totul ar deriva din curiozitate, din
provocarea insidioasă şi meşteşugit croită ca o tentaţie pură pe care Candid o acceptă, jucându-se sau
cochetând apoi cu ea. Să fie oare un vis burlesc sau
o realitate imaginară? Sau o tentativă reuşită a lui
Dan Ghiţescu de a explica şi
reexplica în tuşe din ce în ce mai accentuate o dorinţă, oarecum personală, sau a noastră a tuturor de a
ne situa undeva clar în existenţă? „Personajele caremi populaseră visul nu picaseră din cer. Ele făcuseră

toate parte din viaţa mea reală. Reală oare?... Unde
se oprea realitatea şi unde începea visul? Cum se
strecurase această lume bizară în subconştientul
meu. Pentru moment. ceea ce devenise viaţa mea
reală îşi căpătase toate drepturile ei necruţătoare care
îmi băteau în urechi ca nişte lovituri de tobă, repetându-mi un singur cuvânt: Încotro?... Încotro?... E
cumplit chinul nehotărârii şi noi. oamenii, suntem
supuşi acestui calvar. Avem nevoie de tot soiul de
unelte imperfecte, de busole, ca să ne găsim drumul
avem nevoie de raţiune, de logică” (Cap. 9 „Ultima
noapte la castel”).
Timpul care ne-a rămas este puterea unui vis
exprimat foarte scurt doar în trei luni, cât celelalte
personaje au trăit în trei ani. Visul lui Candid sau
starea de visare a lui Dan Ghiţescu? Oare vor ajunge
cei doi sau oricine altcineva să cunoască, să descifreze şi să înţeleagă această realitate, de fapt „propria viaţă”?

Revista Destine Literare semnalează pentru dumneavoastră:
MIRCEA ȘTEFAN – ZERO ABSOLUT
Poezia lui Mircea Ștefan este săgeata de lumină desprinsă din divinul creației ,,și să fie lumină/
și să fie cuvânt” (,,Anale de lumină”, p. 6, Mircea
Ștefan, Zero absolut, Editura Destine literare, Montreal, 2017). Cartea pe care ne-o supune atenției, este
de referință, asemenea unei pietre de hotar, scrisă
dupa o meditație de o viață, o dedicație ce se vrea și
reușește a fi completă, asemenea cercului (ca figură
geometrică), asemenea sferei (perfect rotundă), asemenea lui Zero Absolut.
Poezia lui, clar exprimată, de auto-introspecție,
se reia cu fiecare carte, ca un nou ciclu de viață, o
reîncarnare a unei existențe nerepetabile, îmbrăcată
într-o tăcere absolută, dură ca de silex, din care nu
există nicio șansă de evadare. Ideea acestui volum
de versuri este de a reveni mereu, cu noi tușe îngroșate la același moment al lui Zero Absolut.
Mircea Ștefan este fizician de formație, de aici
o posibilă explicație a titlului cărtii, Zero absolut
fiind mărturisirea lui pentru relația pe care o are cu

absolutul, indiferent cum se va fi numit El de-a lungul vremii, predilecția lui de a observa, a înregistra,
iar apoi de a trece totul prin filtrul sufletului și al
aspirațiilor gândurilor lui către Absolut. Aceasta
este, altfel demonstrată, teoria lui despre Zero
Absolut, omniprezent în toate cele ce sunt.
De remarcat este faptul că nu vom găsi nicăieri
o notă de tristețe, nostalgie, chiar și atunci când
subiectul vreunei poezii este Moartea (un alt adevăr
absolut și etern), ca personaj principal în antiteză cu
Absolutul, creator și dătător de viață. Sunt doar
gânduri personale, exprimate și împărtășite cu
prieteni sau cititori.
Altfel spus, Zero absolut este un îndemn la
meditație pentru multiplele fațete ale existenței
omenirii: divinul, moartea, minunea creației,
împreună cu toate paginile trăite de la Facere, până
astăzi și dincolo de noi și de moarte, ajungând, cu
siguranță, în același punct de la care toate au plecat:
ZERO ABSOLUT.
Grand Rapids, Ohio, USA,
21 noiembrie, 2017
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Leonard I. VOICU
(CANADA)

Voiaj de neuitat
(continuare)

La invitaţie nu dădu curs decât vărul Obretin,
care sări în primul tren, împreună cu Sanda, soţia sa,
şi sosiră la Bucureşti a doua zi. Obretin era trecut de
65 de ani, un tip nu prea înalt, cam grăsuliu, şi cu o
chelie generoasă ce-i acoperea aproape tot capul.
Purta ochelari, aşezaţi mereu pe vârful nasului, privind alternativ, când prin ei, când peste ei. Te puteai
întreba dacă chiar îi sunt necesari ori sunt numai un
obiect de recuzită. Felul său bonom de a fi îl făcea să
aibă mulţi prieteni şi multe contacte, adică pile, cu
care se fălea ori de câte ori avea ocazia. Ieşit la pensie de curând, părea încă sănătos şi plin de energie.
Sanda era un altfel de caracter, chiar opus lui Obretin, astfel, cuplul lor era un mister nedezlegat pentru
toţi cei care îi cunoşteau. Slabă la trup, cu un păr
negru des şi lung, cu o faţă uscată şi negricioasă, cu
ochi ageri ca de viezure şi cu mâini pe care şi le îngrijea cu mare atenţie mergând săptămânal la manichiuristă şi cu care ostentativ gesticula când vorbea
punându-şi în evidenţă inelele de pe degete şi culoarea ojei, care nu era niciodată aceeaşi de la o săptămână la alta, părea genul de companie pe care eşti
forţat să o suporţi datorită obligaţiilor familiale, dar
de care ai fi putut să te lipseşti fără ezitare la cea mai
mică ocazie. Totuşi, fire ageră şi iute la vorbă, Sanda, nu o singură dată stârnise hohote de râs ori crease momente jenante cu remarcile ei colţuroase sau
pline de haz.
Ceilalţi membri ai familiei şi chiar nepotul
Nică, de care Ana avusese atâta grijă de când divorţase, au spus că vor veni peste câteva zile, în curând, lucru care o surprinse pe Ana Petrean, dar
sfârşi prin a înţelege că fiecare avea priorităţile sale,
altele decât agonia soţului său.
- De când doarme aşa? dori să afle Obretin.
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- De ieri după-amiază, răspunse Ana.
- Păi... sunt... 24 de ore. E normal ?
- Nu ştiu. Dar ce să fac? Am încercat să-l
scol, dar n-a fost chip. A refuzat să mănânce. N-a
fost nici la baie. Doarme încontinuu. Uite, am să
încerc:
- Marian, trezeşte-te! A sosit vărul Obretin şi
vrea să staţi de vorbă.
Marian Petrean nu răspunse, respiraţia sa
profundă nu-şi schimbă ritmul. Nimic nu lăsa de
înţeles că va deschide ochii.
- Bine, lasă-l, spuse Obretin, hai să mergem
în sufragerie, vedem noi mai încolo.
- Dacă s-o mai trezi vreodată, îndrăzni Sanda, punând pe toţi într-o situaţie de stupefacţie, aşa
cum făcea de multe ori, conform felului său direct de
a fi.
Nu numai Ana fuse gata să explodeze, pentru
că se înroşise toată, dar şi Obretin avu impresia că
de data aceasta soţia sa întrecuse măsura.
- Da’ ce-am spus? le-o luă ea înainte, încreţind fruntea şi fără să lase impresia că regretă
situaţia spinoasă în care intrase.
- Hai, gata! Se răsti Obretin, privind-o dojenitor, Ajunge! Ano, pui şi tu de-o cafea? schimbă el
cât mai repede tonul şi subiectul spre o direcţie mai
acceptabilă.
- Pun, răspunse Ana, oftând cu amărăciune.
Cristian, du-te şi tu în sufragerie! ceru apoi, pornind
grăbită spre bucătărie şi toţi înţeleseră că dorea să fie
lăsată singură pentru câteva momente.
Cuvintele Sandei fuseseră ca un duş rece şi
pentru Cristian, ceea ce îi readuse în minte întrebarea pe care şi-o pusese când aflase că Obretin, împreună cu soţia sa, sosesc în grabă. Ei locuiau cel
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mai departe, la Galaţi. Cum se face că au fost aşa de
prompţi la această chemare? Un răspuns mai clar
urma să-l afle cât de curând.
Nu dură mult şi Ana sosi cu cafelele aburinde, aşezate pe un mare platou de argint, la care
ţinea foarte mult, acesta fiind un semn de consideraţie şi respect pentru musafirii săi.
- Vai, ce platou frumos, încercă Sanda, dorind, parcă, să repare gafa anterioară. E din argint
adevărat?
- Da! zise Ana scurt, în timp ce servea pe fiecare, concentrată la gesturile pe care trebuia să le
facă, semn că îi cam pierise cheful să vorbească.
Datorită repezelii caracteristice, Sanda fu
prima care duse cafeaua la gură. Îşi fripse buzele,
însă schiţă un zâmbet forţat, nevrând să se dea de
gol.
- Da’ ce aşteptaţi? Beţi şi voi! lăsă ea, totuşi,
să-i scape, în timp ce respiră adânc ca să-şi răcească
buzele. E foarte bună! De unde ai cumpărat-o? se
interesă cu o figură afectată, de parcă ar fi fost gata
să meargă imediat, să se aprovizioneze cu o cantitate
importantă de cafea.
- De la magazin. Cu bani îţi dă şi ţie, răspunse sec Ana, fără nici măcar s-o privească.
Obretin simţi nevoia să intervină pentru ca
discuţia să nu ia o turnură nedorită.
- Ia spune Ano, aţi mai fost pe la ţară?
Marian Petrean era originar din Dobrogea.
După căderea regimului comunist, reuşise să-şi recapete nu tot, dar o bună parte din pământul luat
părinţilor săi la colectivizare. Erau vreo trei hectare
de teren agricol plus o vie destul de mare pe care o
îngrijea ca pe ochii din cap şi pe care plantase două
soiuri autohtone româneşti, Băbească neagră, adusă
direct de la Nicoreşti, din Moldova şi Fetească albă,
cumpărată de la Jidvei. Dacă cele trei hectare le dăduse în arendă şi primea anual o sumă frumuşică de
bani, de vie, însă, ţinea personal să se ocupe şi să
facă propriul său vin de care era foarte mândru. Dar,
pentru că era peste cantitatea necesară consumului
casei, negociase un contract cu proprietarul unui
restaurant de lux din Constanţa, furnizându-i acestuia surplusul de care nu avea nevoie. Aceşti bani,
depăşeau pensiile lor şi le generau un venit cu care
trăiau suficient de bine ca să-şi permită nu numai să
cumpere tot ce-și doreau, dar şi să facă economii.
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Sumele se acumulaseră peste ani, iar unii membri ai
familiei îl vedeau deja milionar pe Marian Petrean,
cu toate că el nu precizase niciodată câţi bani are la
bancă.
- Am fost acum o lună. Trebuie să săpăm via
cât de curând, răspunse Ana. Nu ştiu dacă Marian va
putea să mai meargă la sapă anul acesta.
- Uite ce m-am gândit, continuă Obretin bucuros de ce auzi, ce-ar fi dacă m-aş ocupa eu, că tot
n-am ce face acasă. Iar pentru tine ar fi mai uşor, ai
scăpa de o grijă...
- Păi, de unde atâta dorinţă să faci agricultură? deveni mirată Ana. Tu ai avut pământ şi l-ai
vândut...
- Da, e adevărat. Dar acum e altfel, sunt alte
timpuri. preciză Obretin.
- Şi vrei via în arendă? Cât plăteşti?
- Păi, aş dori să mi-o dai mie cu acte, împreună cu cele trei hectare de teren arabil, că doar sunt
văr cu Marian, iar de plătit îţi plătesc eu în fiecare an
după cum o să ne înţelegem şi după cum o fi producţia. Oricum, zic eu, bani aveţi, nu duceţi voi lipsă.
Cristian asculta cu atenţie acest dialog. Nu se
gândise prea mult la ce ar fi moştenit de la ai săi,
dacă i-ar fi pierdut, deoarece câştiga destul de bine,
dar o legătură sufletească simţea pentru pământul
familiei. Ştia cât de important era pentru tatăl său.
Chiar el îl ajutase de multe ori, cu ani în urmă, la
muncile câmpului. De aceea, faptul că nu era inclus
în discuţie, că nu i se cerea părerea, i se părea nedrept. Înainte de a apuca să spună ceva, într-un mod
cu totul surprinzător, în cadrul uşii apăru tatăl său.
Încă îmbrăcat în pijama, cu părul răvăşit, o privire
aprigă, faţa crispată şi buzele subţiate, Marian Petrean ridică mâna în semn că nu glumeşte şi cu o
voce răguşită, în care se simţea o hotărâre de nezdruncinat şi care suna ca un tunet ameninţător, zise:
- Pământul nu-i de vânzare! Nimănui! Aţi
auzit? După moartea mea... va rămâne fiului meu!
Apoi, se întoarse şi porni cu un mers apăsat
spre dormitor. O linişte glacială se instală în sufragerie şi pentru câteva minute nimeni nu avu curajul să
o tulbure.
- Mulţumesc pentru vizită, Obretin, zise Ana,
dându-le de înţeles că întâlnirea s-a terminat. Cristian pleacă mâine şi avem bagaje de făcut.
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Câteva clipe trecură şi nimeni nu mişca.
- Hai dragă! Ce n-ai înţeles? Nu vezi că suntem în plus, se răţoi Sanda la bărbatul său şi, fără să
mai aştepte, se ridică luându-şi geanta şi porni spre
uşă. Obretin o urmă cu oarecare ezitare.
- Poate, ar fi de dorit... încercă el să deschidă
o nouă posibilitate de negociere.
- Iartă-mă Obretin, îl întrerupse Ana ţinând
capul sus, eu nu trec peste cuvântul soţului meu.
Sunteţi oricând bineveniţi la noi, dar acest subiect
consideră-l încheiat.
După plecarea vărului Obretin și a nevestei
sale, Ana Petrean părea obosită.
- Cred că am să mă întind puţin pe canapeaua
din sufragerie, îi zise zise ea, oftând, fiului său. Am
nevoie de odihnă!
- Bine, mamă, iar eu am să încep să-mi fac
bagajele.
Dar, în loc să pornească spre camera sa, Cristian, aşteptă ca Ana să intre în sufragerie, iar apoi se
îndreptă spre dormitorul unde se afla tatăl său.
Îl găsi întins în pat, respirând profund, întors
cu faţa la perete şi spatele către uşă. Dormea. Nimeni nu ar fi crezut că doar în urmă cu câteva minute făcuse acea intervenţie neaşteptată, în sufragerie.
De altfel, Cristian nu era prea surprins. Nu numai o
dată, la ei în casă, în timp ce vorbea cu Ana şi crezând că tatăl său doarme, se trezeau cu el în uşă,
continuând discuţia, ca şi cum ar fi fost prezent chiar
de la început. Marian Petrean avea un simţ ciudat al
auzului, nu numai foarte fin, dar prezent şi în somn,
ceea ce era foarte curios. Uneori le povestea cum
căpătase această calitate în timpul armatei, când,
fiind sentinelă în post, a început să ‚,doarmăauzind’’ după cum spunea el, lucru care i-a fost de
folos de câteva ori. Una dintre cele mai povestite
situaţii a fost aceea când însuşi comandantul gărzii,
un locotenent-colonel, a făcut o inspecţie neanunţată, căutând să vadă dacă santinelele dorm, aşa cum
se dusese vorba printre ofiţeri. Şi cu siguranţă l-ar fi
prins pe Marian Petrean în flagrant delict, dacă nu ar
fi scăpat o tabacheră pe jos când se apropia.
- Stai, că trag! Cine-i acolo? a sărit ca ars
Marian Petrean scăpând astfel basma curată.
Însă anii un trecut, boala avansase şi Cristian
nu mai era sigur cât poate conta pe acel simţ, totuşi,
cu speranţe înnoite, se apropie de pat şi începu să-i
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vorbească.
- Tată, nu ştiu dacă mă auzi, aveam atât de
multe să-ţi spun, să ne spunem, dar... timpul e prea
scurt, timpul nostru s-a terminat! Aş fi vrut să fie
altfel, cu totul şi cu totul altfel viaţa noastră. Din
păcate este prea târziu. Ce pot să mai fac? Poate
doar să continui drumul pe care l-ai început, care...
şi tu l-ai moştenit de la ai tăi, iar acum e rândul meu
să merg mai departe, să-l fac mai drept şi mai bun.
Am fost în urmă cu câţiva ani la ţară, am urcat pe
deal dis-de-dimineaţă, la răsăritul soarelui, şi am
asistat la un eveniment banal, însă în acelaşi timp
plin de emoţii pentru mine... deşteptarea satului. Am
simţit nu numai că făceam parte din acel amalgam
de energii şi materie, cât şi faptul că totul face parte
din mine. Eu şi satul formam un întreg. Acolo sunt
rădăcinile mele... şi ale tale, avem multe lucruri în
comun şi vom fi legaţi unul de celălalt, întotdeauna.
Cristian păstră o tăcere încărcată de cuvinte nespuse,
apoi, resemnat, continuă:
- Tată, mâine trebuie să plec, te las să dormi.
Merg să-mi fac bagajele.
Îndreptându-se spre uşă, auzi un foşnet în
spatele său şi întoarse capul, Marian Petrean se răsucea pe partea cealaltă, cu faţa spre el şi, fără să deschidă ochii, spuse pe un tot grav:
- Cristi, mai stai câteva zile... că... eu… voi
pleca!
Apoi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat,
continuă să respire adânc şi se mişcă uşor doar pentru a-şi găsi o poziţie mai confortabilă. Nu după
mult timp, respiraţia sa profundă se transformă întrun uşor sforăit care nu lăsa niciun dubiu. Nu era
treaz.
Cristian, se întrebă dacă i s-a părut ori a auzit
bine. Lămurindu-se că nu visase, ieşi din cameră,
unde avu altă surpriză. Mama sa nu era departe de
uşa dormitorului, căutând parcă ceva, dar cu siguranţă ascultase discuția dintre tată şi fiu.
- Parcă ziceai că te culci? o abordă Cristian
într-un mod fără ocolişuri, ce suna mai mult a reproş.
- Parcă ziceai că-ţi faci bagajele, răspunse
Ana Petrean, contraatacând.
- Nu le mai fac, am decis să amân plecarea.
După câteva zile în care Marian Petrean continuă să doarmă, refuzând să coboare din pat ori să
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mănânce, sfârşi prin a-şi da duhul, nu înainte de a-şi
privi pentru o ultimă oară fiul şi soţia. O undă de
frică, de disperare, dar şi de hotărâre se citi în ochii
săi. Ana avusese grijă să aprindă o lumânare. Când o
zări, Marian Petrean avu o sclipire în priviri. O
respiraţie adâncă, precum o uşurare, fu ultimul său
semn de viaţă.
Toate pregătirile fiind deja făcute cu mult
timp înainte de către prevăzătoarea lui soţie, înmormântarea decurse rapid, simplu, dar solemn, aşa cum
trebuie să fie orice înmormântare. Neamurile sosiră
fără ezitare, toţi cei apropiaţi au fost prezenţi. Din
respect pentru momentul trist, nimeni nu deschise
vreun subiect spinos, care, uneori, există în interiorul
familiilor în asemenea ocazii, mai ales când este
vorba despre moştenire. Văru’ Obretin nu pomeni
nimic despre pământ şi nici măcar Sanda, soţia sa,
spre mirarea tuturor, nu a făcut nicio remarcă deplasată.
Ziua plecării amânate a lui Cristian sosi. În
taxi, în drumul spre aeroport, o linişte stânjenitoare
se strecurase între mamă şi fiu.
- Înainte să pleci, am să-ţi spun ceva ce mă
frământă de câteva zile şi nu pot să mă mai abţin,
întrerupse Ana tăcerea.
- Te ascult, mamă.
- Ştii... În ziua când am spus că plec după
lapte, iar tu ai rămas cu taică-tu în sufragerie…
- Da, mi-aduc aminte.
- Ei bine... nu am plecat. Am rămas în hol şi
am ascultat ce vorbeaţi, mai bine zis ce tu îi povesteai, pentru că, Marian săracul, nu spunea nimic, am
mai tras cu urechea şi la alte discuţii ale voastre.
- Ei şi ?
- Nu ştiu cum să spun... te ascultam de fiecare dată şi mă întrebam cum poţi să inventezi în aşa
hal. Păi ce, eu nu ştiu adevărul? ridică tonul Ana. Nu
ştiu eu cum v-aţi întors din acea vacanţă de la Soveja, el trântind şi buşind, spunând că eşti obraznic şi
că nu mai merge niciodată cu tine în concediu? Tu
plângeai pentru că te bătuse de mai multe ori, ‚,Am
să-i rup urechile!’’ striga ca un apucat. Era un pachet
de nervi. Apoi, a venit plimbarea voastră în Cişmigiu, eram sigură că se va termina prost, cu vreo altă
ceartă, ca de obicei între voi doi. Mi-a povestit un
pic câte ceva din ce aţi discutat. Mi-a vorbit despre
‚,amintirile’’ tale împreună cu el... sublinie Ana, cu
ironie. Numai poveşti de adormit copiii. Ştii bine că
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n-a fost cu tine niciodată la pescuit, nu te plimba
prin parcuri când erai mic, nu îţi vorbea cum fac
părinţii normali. Când erai flăcău, ţi-a interzis să
aduci fete în casă, că la el nu e bordel, zicea. Nici nu
voia să audă de prietenele tale, pe scurt, nu te-a învăţat nimic. Tata, când mai trăia, te plimba prin parcuri şi prin centrul orașului, pe unde avea de mers.
El te ducea la leagăne ori cu vaporaşul pe lacul Herăstrău. Lui taică-tu nu i-ai fost drag niciodată, ar fi
vrut să aibă o fată, iar de când erai mic te-a văzut ca
pe o ameninţare. I se părea că ai să-i iei locul şi avea
o plăcere infernală să te pedepsească, ori de câte ori
avea ocazia. Când eram mai tineri, tu aveai numai
vreo doi anişori, ne-am certat şi el mi-a dat o palmă.
Ai sărit să mă aperi, şi cum îi ajungeai numai până la
genunchi ai început să dai cu mânuţele în picioarele
lui. Te-a luat de mâini şi te-a azvârlit în pat. Era vânăt de furie, n-a acceptat niciodată să-i conteşti autoritatea sub nicio formă. Ne-am certat rău de tot
atunci. Iar acum? Ce încercai să faci? Nu înţeleg…
Cristian Petrean ascultă privind pe fereastră
această înşiruire de amintiri dureroase, toate momente grave şi răscolitoare, dar nu se grăbi să răspundă. Pe faţa sa nu se putea citi dacă era trist, supărat ori închis în gândurile sale. Într-un sfârșit concluzionă:
- Tot ce spui tu... eu am lăsat în urmă, am
trecut peste aceste conflicte şi am iertat totul. Era
singura modalitate de a mă elibera de o povară ce-mi
apăsa sufletul de ani de zile, ce-mi amăra viaţa. Am
suferit mult ca oricine care simte că nu este iubit.
Ce-am încercat? Să-i povestesc cum aş fi vrut... să
fie relaţia dintre noi doi. Dintre tată şi fiu. Cred că a
înţeles, chiar dacă uneori, datorită bolii, era total
absent. Sunt bucuros de ce am realizat. Am scăpat
de o mare suferinţă. După vizita la medic, când nu a
putut răspunde la cele mai elementare întrebări, cum
ar fi adresa personală şi propria dată de naştere, şi-a
dat seama că nu se mai poate vindeca, a înţeles că
boala se agravează şi cale de vindecare nu mai este.
Atunci s-a hotărât să-şi grăbească sfârşitul. A dorit
aceasta, a fost hotărârea sa, a avut puterea să o facă
şi mi-a cerut să rămân cu el până în ultima clipă. Îl
iubesc! E tatăl meu! A fost şi va rămâne tatăl meu!
Taxiul ajunse la aeroport, au coborât bagajele, apoi şi-au luat rămas bun. În afară de urările
obişnuite nu mai era nimic de spus. Ana Petrean îşi
urmări fiul până îl pierdu din priviri, oftă şi şopti
gânditoare, doar pentru ea: ‚,Are dreptate! Iubirea
înfrânge ura! Nu mai este un copil, a crescut băiatul
meu.’’
(va urma)
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Am primit recent Comunicatul de mai jos. Iată că, în sfârșit, ”apele s-au limpezit” – bunul sens
a prevalat și Justiția română a făcut dreptate. Ne bucurăm mult și îi urăm Președintelui Doru Dinu
GLĂVAN multă sănatate și noi succese în fruntea UZP !
Redacția DL
Doru Dinu GLĂVAN
UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA – COMUNICAT DE PRESĂ
CONSILIUL DIRECTOR AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN
ROMÂNIA, ales de Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017,
alegere validată prin Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 București, pronunțată la
data de 28.09.2017 în dosarul nr.29829/299/2017, rămasă definitivă și executorie
prin Decizia civilă nr.238/A/25.01.2018 a Tribunalului București, aduce la cunoștință următoarele:
Prin validarea tuturor lucrărilor A.G.E. din 8 septembrie 2017, a dobândit forță juridică și Hotărârea AGE
nr. 2 din 08.09.2017, prin care au fost excluși din U.Z.P.R. următorii: Rosentzveig Adrian (Adi Cristi), Fulea Adrian, Petrescu Ion, Frangulea Gheorghe, Rusu Gabriela, Puriş Nicuşor Cosmin, Ivaşcu Gheorghe, Spiridon Cassian, Şperlea Florin, Lupescu Dan, Cepraga Teofil Octavian, Iofciu Ion, Neagoe Benone
Constantin.
În Hotărârea nr.2 din Adunarea Generală Extraordinară s-a precizat: Toţi aceştia pierd, începând de astăzi,
calitatea de membru UZPR, făcându-se vinovaţi de convocarea nestatutară a unei aşa-zise „adunări generale”, de uzurpare a calităţii oficiale, de confiscare prin rapt a paginii web, de confiscare prin rapt a sediului şi
însemnelor Uniunii, de lansare în media a unor atacuri incalificabile împotriva preşedintelui Uniunii, de încălcarea flagrantă a îndatoririlor prevăzute la Art.15, lit. e) şi f) din Statut.
Dat fiind că aceștia nu au contestat în termenul legal Hotărârea A.G.E., măsura este definitivă.
Orice act, activitate, poziție, opinie, decizie luate în invocarea calității de membru al U.Z.P.R. de vreuna
dintre persoanele menționate este lovită de nulitate. După caz, asemenea fapte pot intra și sub incidența legii
penale.
CONSILIUL DIRECTOR îi sfătuiește pe membrii U.Z.P.R. să nu se lase induși în eroare de eventuale obstrucții sau colportări ale falșilor membri. Oricâte procese ar mai exista, principiul liberului acces la justiție
obligând instanțele să înregistreze și cele mai nerealiste cereri, situația juridică prezentă este fără echivoc:
U.Z.P.R. este administrată și reprezentată de organele de conducere alese de AGE din 8 septembrie 2017.
581/07.02.2018
Președinte U.Z.P.R.
Doru Dinu GLĂVAN
București
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Clinică Chirurgie 1 din Târgu-Mureș – un model pentru sistemul medical românesc
Cu ceva timp în urmă am fost internat, în vederea unei intervenții chirurgicale, la Clinica de Urologie
condusă de doamna prof. univ. dr. Orsolya MÁRTHA. Primul lucru pe care l-am remarcat a fost curățenia
exemplară care domnește acolo, în saloane și pe coridoare. Apoi, atenția care li se acordă pacienților, profesionalismul, grija permanentă și solicitudinea cu care medicii, asistentele și infirmierele se îngrijesc în permanență de bolnavi.

După o pregătire minuțioasă (diferite analize, tomografie etc.) am fost operat de echipa formată din
domnul medic primar urolog dr. Sorin Nedelcu (care mi-a lăsat o impresie deosebită) și asistentul medical
principal Kovács Sándor (de asemenea, un om remarcabil). Operația, făcută la paroscopic, a fost o reușită
deplină, nu am simțit nici un fel de durere nici înainte, nici în timpul și nici după operație. O contribuție importantă a avut, desigur, și echipa de anesteziști formată din medicul primar anestezist dr. Bogdan Sandu,
asistenta medicală principală Cristina Balea și infirmierul Vasile Cizmaș.
Au urmat câteva zile petrecute la Secția de terapie intensivă. Aici s-au perindat, la intervale de câte
12 ore, mai multe echipe de cadre medicale. Nu le cunosc numele, dar toți – medici, asistente și asistenți,
infirmiere – au fost la fel de atenți, atât ziua cât și noaptea, îndeplinindu-și obligațiile cu mare conștiinciozitate.
La externare am părăsit Clinica de Urologie cu satisfacția că am fost tratat într-o unitate medicală de
elită, în care grija pentru pacient se află cu adevărat pe primul loc.
Le mulțumesc din inimă tuturor – medici, asistente și asistenți, infirmirere și infirmieri -, le doresc
tot binele din lume și îi felicit pentru comportamentul lor exemplar.
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Guvernul României
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia “Dacia” – Apşa de Jos
Raionul Teceu Regiunea Transcarpatia
Ucraina
Tel. + 380973907518 UA
0752 474079 RO

Comunicat de presă
Proiect: „70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina”
Proiectul este finanţat de Ministerul pentu Românii de Pretutindeni, este derulat de Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia” Ucraina şi se desfăşoară din data de 26.07.2017 până
în
data de 31 decembrie 2017.
Proiectul va cuprinde următoarele acţiuni:
1. Identificarea, cercetarea şi documentarea privind situaţia naționalizării bunurilor şi a deportărilor
din cea mai mare comună românească din Transcarpatia, Ucraina, după al doilea război mondial şi
alipirea regiunii la Uniunea Sovietică.
2. Publicarea unei cărţi „70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina”.
3. Organizarea unui simpozion internaţional „70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de Jos,
Transcarpatia, Ucraina”, cu participarea profesorilor din şcoli şi universităţi, autorităţi locale şi
naţionale, istorici, membri şi colaboratori ai asociaţiei Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.
4. Realizarea unei expoziţii „Deportaţi români din Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina”.
Termenele de realizare:
26.07.2017-30.09.2017 - Identificarea, cercetarea şi documentarea privind situaţia naționalizării bunurilor
şi a deportărilor din cea mai mare comună românească din Transcarpatia, Ucraina, după al doilea război
mondial şi alipirea regiunii la Uniunea Sovietică.
01.10.2017-15.11.2017 - Publicarea unei cărţi „70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de Jos,
Transcarpatia, Ucraina”.
01.09.2017-15.11.2017 - Realizarea unei expoziţii „Deportaţi români din Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina”.
Luna 11.2017 - organizarea simpozionului internaţional „70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de
Jos, Transcarpatia, Ucraina”, cu participarea profesorilor din şcoli şi universităţi, autorităţi locale şi
naţionale, istorici, membri şi colaboratori ai Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.
Persoanele responsabile de implementare:
Implementarea proiectului va fi coordonată de echipa de proiect condusă de Ion Botoş.
Preşedintele Uniunii Regionale
a Românilor din Transcarpatia „Dacia”
Ion M. Botoş
NR. Asteptăm cu nerăbdare cartea ” Șaptezeci de ani la deportarea românilor din Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina” . Nu trebuiesc uitate crimele comuniste.
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Academia Română – Filiala Iaşi
Bd. Carol I nr 8, Iaşi
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”
Str. T. Codrescu nr. 2
IAŞI – cod 700479
ROMÂNIA
Tel: + 40 – 332 – 106508
Email: secretariat_philippide@yahoo.com
http://www.philippide.ro

ASOCIAŢIA CULTURALĂ
„A. PHILIPPIDE”
IAŞI
ROMÂNIA
Tel: 0726782665
Email: asociatia_philippide@yahoo.com

Simpozion dedicat
Centenarului Marii Uniri
Stimată Doamnă/ Stimate Domn,
Vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A.
Philippide”, a XVII-a ediţie, cu titlul „1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale
identităţii naţionale: evaluări, perspective”, Iaşi, 26–28 septembrie 2018, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”.
Menţionăm că perioada de înscriere la simpozion se prelungeşte până la 1 mai 2018.
În dezbaterile Societăţii Academice Române (Academia Română de astăzi) pe marginea Dicţionarului limbii române, în cadrul şedinţei din 12 august 1869, s-a specificat că acesta era „o urgentă necesitate
chiar pentru viitorul nostru naţional”. Domnitorul Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a fost desemnat
membru de onoare şi protector al Societăţii Academice Române în 1867. În felul acesta, multe dintre lucrările fundamentale realizate sub auspiciile Academiei Române s-au bucurat şi de girul Casei Regale a României. Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, înfiinţat în 1927, a contribuit, prin rezultatele cercetărilor
întreprinse de-a lungul anilor, la alcătuirea unor opuri fundamentale filologice care atestă unitatea lingvistică
şi culturală a tuturor provinciilor româneşti. Printre realizările marcante ale Institutului se numără titluri de o
importanţă capitală pentru cultura şi spiritualitatea naţională precum Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă; Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Tezaurul toponimic al României.
Moldova; Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900; Dicţionarul general al literaturii române (ediţia I); Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. În prezent, cele 5 departamente care alcătuiesc
Institutul sunt angrenate în realizări de anvergură în domeniul filologiei şi culturii române: Departamentul de
lexicologie-lexicografie, în cadrul programului de cercetare Tezaurul limbii române, cu proiectele Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă informatizată, Litera C şi CLRE. Corpus lexicografic românesc
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electronic; Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică, cu proiectul Noul Atlas lingvistic român, pe
regiuni. Moldova şi Bucovina; Departamentul de toponimie, cu proiectele Tezaurul toponimic al României. Moldova şi Micul dicţionar toponimic structural şi etimologic; Departamentul de istorie literară, cu proiectele Dicţionarul general al literaturii române (ediţia a II-a) şi Enciclopedia scrierilor memorialistice
româneşti; Departamentul de etnologie, cu proiectul Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. La unele
din aceste teme se lucrează în colaborare cu institutele academice de profil din Bucureşti, Cluj-Napoca şi
Timişoara.
Din anul 2002, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează, în fiecare an, un simpozion internaţional pe teme de mare actualitate şi de interes, precum globalizarea, integrarea europeană, păstrarea identităţii naţionale, recuperarea valorilor spirituale din diaspora, problema minorităţilor ş.a. În anul
2018, simpozionul anual internaţional se va axa pe relevarea importanţei filologiei româneşti ca reflectare a
coeziunii românilor din toate provinciile româneşti într-o structură fundamentală unitară care a influenţat
decisiv realizarea Marii Uniri din 1918. Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni:
lingvistică, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie, cultură şi identitate românească, şi vor avea
în vedere, cu predilecţie, următoarele teme şi direcţii de cercetare:
- reviste româneşti care au militat pentru Marea Unire;
- oameni de cultură români care au pledat pentru Marea Unire şi care s-au implicat în reliefarea
contribuţiei româneşti la Primul Război Mondial;
- actualizarea unor adevăruri privind Marea Unire şi Primul Război Mondial prezentate distorsionat în beletristica din perioada comunistă;
- salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi rolul său în păstrarea identităţii naţionale. Prin
acest demers, organizatorii simpozionului susţin iniţiativa Consiliului şi Parlamentului European,
care – prin Decizia (UE) 864/2017 – au declarat anul 2018 Anul European al Patrimoniului Cultural.
În anul 2018 se vor împlini 510 ani de la prima atestare a tiparului pe teritoriul României. În acest
context, organizatorii propun o dezbatere privind rolul incontestabil al tipăririi cărţilor ca o contribuţie majoră la păstrarea identităţii naţionale în raport cu actuala tendinţă de a edita cărţi în format electronic, precum
şi tendinţa IT care domină corespondenţa între utilizatorii de PC-uri faţă de scrisorile cu caligrafie de mână:
un progres sau un regres? Pe versantul optimist şi pozitiv al impactului tehnologiilor digitale, computerizarea cercetării filologice, în lexicologie-lexicografie, dialectologie, toponimie, istorie literară, etnologie, devine tot mai acut o necesitate şi o realitate în vederea sincronizării metodelor de lucru în plan naţional cu cele
globale.
Ca şi la ediţiile anterioare, organizatorii vor acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor
unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).
Lucrările simpozionului vor avea loc la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I, nr. 8.
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa Institutului sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru
activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a
Academiei Române.
Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A.
Philippide” (www.philippide.ro).
Taxa de participare la simpozion este de 150 de RON (sau echivalentul în EURO), sumă care va
acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor, precum şi alte costuri de organizare (mapa cu
documentele simpozionului, certificatul de participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi
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publicat la o editură din România, acreditată CNCS, sau la o editură din străinătate recunoscută de CNCS.
Toate articolele vor fi evaluate de referenţi în sistem de peer-review. Textele care nu vor întruni standardele
ştiinţifice pentru publicare nu vor fi incluse în volum. Participanţilor care vor absenta de la simpozion nu li
se vor edita articolele în volum. Totodată, vom publica doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca variante ori în traducere în limbi străine, editate anterior în alte publicaţii.
Taxa de participare va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl vom comunica ulterior).
Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.
Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să
trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa 1918limbasiculturaromana@gmail.com, până la data de 1 mai 2018. Rezumatul va
avea cel puţin 30 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dumneavoastră vă va fi transmisă până la
data de 15 mai 2018.
Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul Asociaţiei
Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Acad. Michael METZELTIN (Universitatea din Viena, Austria); Acad. Eugen SIMION (Institutul de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, România); Acad. Alexandru ZUB (Institutul de Istorie
„A.D. Xenopol” – Filiala din Iaşi a Academiei Române); Prof. univ. dr. Margaret H. BEISSINGER (Princeton University, SUA); CS I dr. Ana BORBÉLY (Academia de Ştiinţe din Ungaria, Budapesta, Ungaria);
Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN (Universitatea din Szeged, Ungaria); Prof. univ. dr. Sean COTTER (Universitatea din Texas, Dallas, SUA); Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi/ Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România,
Preşedinte); Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang DAHMEN (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania);
Prof. univ. dr. Elena ENE D-VASILESCU (Facultatea de Istorie şi Wolfson College, Universitatea din Oxford, Anglia); Prof. univ. dr. Keith HITCHINS, M. O. al Academiei Române (Universitatea din Illinois,
SUA); Conf. univ. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU (Universitatea din Alicante, Spania); Prof. univ. dr.
Thede KAHL (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania), membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei; Prof. univ. dr. Adam LEDGEWAY (Universitatea din Cambridge şi Downing College, Anglia); Dr. Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a Franţei, Paris, Franţa); Conf. univ. dr. Lucian N. LEUŞTEAN (Universitatea Aston, Birmingham, Anglia); Lector univ. dr. Giovanni MAGLIOCCO (Universitatea „Aldo Moro”,
Bari, Italia); Prof. univ. dr. Martin MAIDEN (Trinity College, Universitatea din Oxford, Anglia), membru al
Academiei Britanice; Conf. univ. dr. Roberto MERLO (Universitatea din Torino, Italia); Dr. Violeta POPESCU (Centrul Cultural Italo-Român din Milano, Italia); Conf. univ. dr. Joanna PORAWSKA (Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia); Prof. univ. Mirela ROZNOVEANU (New York University, SUA); CS II
dr. Annemarie SORESCU MARINKOVIC (Institutul de Studii Balcanice, Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte
din Belgrad, Serbia); Prof. univ. dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI (Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umaniste
şi Arte a Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău, Republica Moldova); Prof. univ. dr. Angela TARANTINO (Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia); Lector univ. dr. Oana URSACHE (Universitatea din
Granada, Spania); Dr. Libuše VALENTOVA (Universitatea Carolină din Praga, Cehia); Prof. univ. dr. Luisa
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VALMARIN (Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia); Prof. univ. dr. Katherine VERDERY (City University of New York: Graduate Center, SUA); Lector univ. dr. Felicia VRÂNCEANU (Universitatea Naţională
„Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Dr. Silvia Irina ZIMMERMANN (Centrul de Cercetare Carmen
Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, Germania).
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com).
Membri: Nicoleta Borcea (nikolet14@gmail.com); Luminiţa Botoşineanu
(lumi.botosineanu@gmail.com); Daniela Butnaru (d_butnaru@yahoo.com); Marius-Radu Clim (mariusradu_ro@yahoo.com); Ofelia Ichim (ofelia.ichim@gmail.com); Maricica Munteanu
(mari.munteanu@ymail.com); Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com); Florin-Teodor Olariu (olariuft@yahoo.com); Ioana Repciuc (repciuc_i_o@yahoo.com); Elena Isabelle Tamba (isabelle.tamba@gmail.com).
Directorul Institutului de Filologie Română
Preşedintele Asociaţiei Culturale
„A. Philippide”
„A. Philippide”
Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU
CS I dr. Ofelia ICHIM

Regulament - Festivalul Internațional de Poezie „Brucla”
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Aiud împreună cu Biblioteca Municipală „Liviu
Rebreanu” Aiud, anunță organizarea primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie „Brucla”
2018.
REGULAMENT
Festivalul Internațional de Poezie „Brucla” care se va desfășura la Aiud, oferă șansa afirmării tuturor
creatorilor și stimularea talentelor literare autentice, indiferent de vârsta pe care o au.
Festivalul Internațional de Poezie se află la prima sa ediție și se vrea un eveniment anual, reunind sub auspiciile lui creatori, oameni de cultură și specialiști, consacrați sau ne consacraţi în poezie.
Participanții pot intra în concurs cu un grupaj de 5 poezii redactate în trei exemplare, sau cu volume de poezie publicate în perioada iunie 2017-mai 2018.
Grupajele de poeme vor fi semnate cu un motto, care se va regăsi pe plicul închis în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: nume, prenume, profesia, adresa, locul de muncă, telefon (obligatoriu), activitatea literară. Acest plic va fi deschis după jurizare şi stabilirea premiilor.
Pentru concursul de poezie în volum vor fi trimise 3 (trei) exemplare însoțite de un plic pe care este scris
titlul volumului și în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: nume, prenume, profesia, adresa,
locul de muncă, telefon (obligatoriu) și activitatea literară.
Lucrările, atât grupajul de versuri cât și volumele participante la concurs vor fi trimise prin poștă, pe adresa:
Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”, Str.Transilvaniei Nr. 1, Aiud, Cod Postal 515200, Jud. ALBA până la data de 23 aprilie 2018 (data poștei).
Din juriu vor face parte scriitori-critici literari, membri a trei filiale ale Uniunii Scriitorilor din România,
oameni de cultură și specialişti ai instituţiei organizatoare.
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Festivitatea de premiere a laureaţilor Festivalului Internațional de Poezie „Brucla” va avea loc în perioada 79 iunie 2018, la sediul Bibliotecii municipale „Liviu Rebreanu”, în cadrul manifestărilor cultural-artistice
organizate cu acest prilej.
La eveniment vor fi invitaţi câştigătorii concursului de poezie, organizatorii asigurând masa și cazarea acestora.
Telefoane de contact:
- Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”: 0258-861300 sau 0731831587 (director Alin Florea).
- 0723919237 (Dorel Lazăr)

Desen de Vasile Mic
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DICŢIONARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Autorul acestui dicţionar este convins de valoarea fără margini, uneori insuficient recunoscută sau
răsplătită, a celor peste 11 milioane de români pe care vremurile i-au făcut să se stabilească în afara graniţelor ţării, de-a lungul timpului. Am gândit acest dicţionar ca pe o lucrare reprezentativă a spiritualităţii
româneşti din diaspora (din afara graniţelor ţării).
Includerea în dicţionar nu costă nimic şi poate fi realizată chiar de cei în cauză sau de rudele lor (dacă
respectivii au trecut în nefiinţă), după modelul alăturat, “modelul Palade”.
Cele trei volume ale “Dicţionarului românilor de pretutindeni” sunt:
▪
Vol. I - Personalităţi academice – cuprinde toţi acei români din diaspora, care au fost şi sunt
membri ai Academiei Române, la care se adaugă preoţi şi înalţi prelaţi ca reprezentanţi peste hotare ai spiritualităţii româneşti, precum şi personalităţile româneşti de talie academică (incontestabile), aflate în străinătate; VARIANTA ELECTRONICĂ ESTE GATA
▪
Vol. al II-lea - Personalităţi de excepţie – cuprinde toţi acei români din diaspora care s-au impus prin ceva – remarcabil - în domeniul (domeniile) lor de activitate şi au scris lucrări ştiinţiifice, au realizat lucrări artistice, conduc o afacere de succes, sunt membri ai unor instituţii, institute, organisme şi/sau
organizaţii internaţionale sau naţionale importante, personalităţi care sunt cunoscute sau prezentate pentru
“ceva”-ul respectiv, care au primit premii, diplome, medalii sau alte recunoaşteri internaţionale pentru
activitatea şi/sau lucrările lor; termen de apariţie - octombrie 2017. ESTE ÎN LUCRU.
▪
Vol. al III-lea – Personalităţi – cuprinde pe acei români obişnuiţi care sunt cunoscuţi prin faptele lor pozitive sau îşi manifestă disponibilitatea sau dorinţa de a face parte din acest volum; termen de
apariţie - octombrie 2018. IDEM
Dacă vom avea sprijinul Dv., pentru a selecta maxime şi cugetări, texte alese şi reprezentative pentru
gândirea personalităţilor respective, din toate cele trei volume sau fotografii, în format electronic, a unor
opere ale acestora - lucrări artistice, plastice etc. – intenţionăm să intercalăm la fiecare personalitate prezentată, aceste simboluri perene ale spiritualităţii româneşti din diaspora.
Vă aşteptăm cu disponbilitatea şi entuziasmul dv de a deveni mai cunoscuţi, acceptând să faceţi parte
dintr-unul din volumele dicţionarului. Fiecare doritor va putea cumpăra volumul dorit, la preţul de cca 15
USD/buc., volum care va fi trimis prin poştă la adresa indicată, cu plata ramburs.
Autorul ideii acestui DICŢIONAR AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu (tel. 0040 744 633 483; e-mail: dobrescu@acad.ro ) vă salută
respectuos şi vă aşteaptă opiniile şi, mai ales, prezentările în format electronic.
FIŞĂ MODEL DE PREZENTARE
PALADE, GEORGE EMIL (n. 19 noiembrie 1912, Iaşi), biolog şi medic de origine română, S.U.A.
Membru de onoare din străinătate al Academiei Române (31 martie 1975).
Absolvent al Liceului „Al. Hasdeu” din Buzău (1930). Între 1930 şi 1936 a urmat cursurile Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, unde, în 1940, şi-a susţinut teza de doctorat Tubul urinifer al delfinului. Studiu
de morfologie şi fiziologie comparată. În 1943 a devenit, prin concurs, conferenţiar la Catedra de Anatomie
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, după ce a parcurs etapele de preparator, asistent şi şef de lucrări. În
1946 a plecat în S.U.A. ca „visiting professor” la Institutul „Rockefeller” pentru cercetări medicale din New
York; în 1952 a obţinut cetăţenia americană. În 1961 a devenit şef al Departamentului de Biologie Celulară
al Institutului „Rockefeller” din New York, iar din 1972 profesor de biologie celulară la Yale University din
New Haven (Connecticut), unde conduce Departamentul de Biologie Celulară. În 1952 a creat „fixatorul
Palade” (tetraoxid de osmiu 1% în tampon de veronal sodic) pentru microscopia electronică. Între 1952 şi
1953 a descris structura ultrafină a mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere celu250
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lară, pentru ca, în 1953, să descopere ribozomii, organite implicate în sinteza proteinelor, numite în literatura
de specialitate „granule Palade”. O altă formaţiune subcelulară, care a atras atenţia sa şi a colaboratorilor săi,
a fost reticulul endoplasmic, relaţiile sale cu aparatul lui Golgi şi cu ribozomii. Împreună cu K. Porter, a definit, în 1954, reticulul endoplasmatic ca un sistem de canale, vezicule, cisterne prezente în orice celulă vegetală sau animală. A reuşit să explice originea acestui reticul. S-a preocupat şi de câteva structuri particulare, cum ar fi: conformaţia stigmei flagelatelor, modificările intervenite în ultrastructura anumitor celule care
funcţionează în organism şi îndeplinesc funcţii precis conturate, celulele secretorii ale pancreasului. O
atenţie aparte a acordat structurii moleculare şi supramoleculare a membranelor intracelulare, în special formaţiunilor membranare care alcătuiesc tilacoidele granale şi intergranale ale cloroplastelor. Pe plan medical,
investigaţiile sale s-au îndreptat asupra structurii şi funcţiunilor de transport ale pereţilor sangvini. Este autorul a numeroase lucrări, studii, comunicări, rapoarte, memorii, publicate în reviste de prestigiu din întreaga
lume: A Study of Fixation for Electron Microscopy (1952); The Fine Structure of Mithochondria (1952); A
Small Particulate Comportment of Cytoplasm (1953); Microsomes and Ribonucleoprotein Particles (1958);
Structure and Function at the Cellular Level (1966); Structural Modulations of Plasmalemmal Vesicles
(1968, în colab.); Intracellular Aspects of the Process of Protein Synthesis (1975); Hepatic Golgi Fractions
Resolved into Membrane and content Subfractions (1982, în colab.); Biogenesis of the Polymeric IgA Receptor in Rat Hepatocytes (1985, în colab.); Protein Traffic between distinct Plasma Membrane Domains: Isolation and Characterization of Vesicular Carriers Involved in Transcytosis (1991, în colab.); Isolation and
Partial Characterization of the Luminal Plasmalemma of Microvascular Endothelium from rat Lungs (1992,
în colab.); Membrane and Secretory Proteins are Transported from the Golgi Complex to the Sinusoidal
Plasmalemma of Hepatocytes by Distinct Vesicular Carriers (1994, în colab.); Protein Kinesis: the
Dynamics of Protein Trafficking and Stability (1995); Plasmalemma Vesicles Function as Transcytotic Carriers for Small Proteins in the Continous Endothelium (1997, în colab.); Neovasculature Induced by Vascular Endothelial Growth Factor is Fenestrated (1997, în colab.) ş.a. A revenit în mai multe rânduri în România (începând din 1965), sprijinind direct cercetarea în domeniul biologiei celulare. Unanim recunoscut drept
unul dintre creatorii biologiei celulare moderne, în 1999, la Universitatea din Diego, s-a desfăşurat un simpozion ştiinţific în onoarea sa, la care au participat oameni de ştiinţă din întreaga lume; cu această ocazie s-a
decis ca Universitatea din California să constituie „The George E. Palade Fellowship Fund”. Membru al
Academiei de Arte şi Ştiinţe din New York, al Academiei Americane de Ştiinţe; a fost distins cu Premiul
„Passano” (1964), cu Premiul „Albert Lasker” (1966) şi cu Premiul „Louisa Gross Horwitz” (1970); laureat,
împreună cu prof. Albert Claude de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi cu prof. Christian de Duve de la
Universitatea „Rockefeller” din New York, al Premiului „Nobel” pentru medicină (1974), pentru „descoperirile lor privind organizarea structurală şi funcţională a celulei”, cei trei laureaţi revoluţionând, prin lucrările
lor, domeniul biologiei celulare, „mai ales al componenţilor citoplasmei a căror cunoaştere s-a schimbat
complet sub impulsul pe care ei l-au dat în ultimii treizeci de ani”.
Bibl.: Who’s Who in America, 1966–1967, 2000; Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. Dicţionar, Bucureşti, 1982; Who’s Who in the World, 1993–1994; Radu Iftimovici, George Emil Palade,
primul român laureat al Premiului Nobel, Bucureşti, 1993; Nemuritorii. Academicieni români (coord. Ioan
Ivanici, Paraschiv Marcu), Bucureşti, 1995; International Who’s Who, 1997–1998; Dan Fornade, Românii
din America. 500 personalităţi din S.U.A. şi Canada, Montreal, 2000; Nicolae Ursea, Enciclopedie medicală
românească sec. XX, Bucureşti, 2001.
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Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români
este onorată să anunţe că va reprezenta în Canada
LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
Mulţumim de încredere preşedintelui LIGII,
Acad. VICTOR CRĂCIUN!

Fiecare autor care semnează
în revista „Destine Literare”
răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său.
Redacţia respectă ortografia autorului.
Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.
Autorii textelor publicate nu se remunerează.

Vă rugăm să trimiteţi materialele
pentru numărul viitor până la data de 30.04.2018, scrise
cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), alături
de o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o
fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei:

destineliterare@gmail.com
De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri
discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să
păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele
cu iz politico-social şi religios.
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Cărți care au trecut Oceanul…

Cărți care au trecut Oceanul…

Coperta 1:
18 martie, 2018 –Gâște pe fluviul Saint Laurent la -20 grade Celsius!
(Fotografie de Alex Cetățeanu)

First cover:
March 18, 2018. Geese on Saint Lawrence River at -20 degrees Celsius!
(Photo taken by Alexandru Cetățeanu)

