


Stimate doamne şi domnişoare, distinşi domni,

Permiteţi-mi ca la acest sfârşit de an, să vă urez toate cele bune pentru anul 2010 
care se apropie în grabă. Sănătate, succese, bucurii şi noroc! Să vi se împlinească toate visele 
frumoase, tot ce vă doriţi! Sărbători fericite! Să fie pace pe pământ!

A mai trecut un an din vieţile noastre. A fost bun? A fost rău? Am supravieţuit, asta este important. 
Criza economică de care se vorbeşte cu atâta intensitate nu ne-a făcut să flămânzim. Gripa cu 
monstruosul virus H N  nu ne-a omorât, dar este adevărat că umbra lui ameninţătoare încă mai 1 1

planează prin aer. Interminabilele conflicte ale planetei parcă s-au mai aplanat şi există speranţa că 
noul preşedinte al USA, Barak Obama (recipient al premiului Nobel pentru pace) să le atenueze. Îi 
urăm succes! Herta Műller este prima scriitore născută în România – scriitoare şi în limba română 
care a primit Premiul Nobel pentru literatură. Să ne bucurăm şi să o felicităm din inimă!

În România, Traian Băsescu a fost reales preşedinte pentru încă 5 ani. Spiritele încinse s-au mai 
calmat. Noi, românii din exil, am înclinat balanţa în direcţia pe care am crezut-o cea mai bună. Îl 
aşteptăm pe preşedintele Traian Băsescu în vizită la Montréal, aşa cum ne-a promis public cu doi ani 
în urmă.

Dar oare ce surprize ne va aduce anul cu număr atât de rotund – 2010? Ne va mai răbda Universul? 
Nu se vor mai produce catastrofe majore? Numai Dumnezeu ştie ce va fi – noi nu putem face altceva 
decât să ne rugăm să fie bine. 

Asociaţia Canadiana a Scriitorilor Români a supravieţuit, ba chiar s-a întărit mai mult decât în anii 
precedenţi. Încercările anumitor indivizi de a ne dezbina şi a ne slabi puterile au eşuat. În anul 2009, 
am primit în Asociaţie 4 noi membri (cetăţeni canadieni sau rezidenţi canadieni de origine română), 
numărul membrilor simpatizanţi şi colaboratori din toată lumea a ajuns la 52 şi creşte rapid, avem 8 
distinşi membri onorifici – ce se putea face mai mult? Am susţinut activităţi importante şi interesante – 
comemorări de suflet – Aurel Manolescu şi Grigore Vieru; am participat din nou la Salonul de carte de 
la Montréal cu standul nostru, unde am expus cu mândrie şi cărţi ale Hertei Müller, pe care o invităm 
cu drag la Salonul de Cartea de la Montréal, ediţia 33. 

Cenaclul Eminescu, condus de scriitoarea Livia Nemţeanu a funcţionat bine – noi talente şi-au 
prezentat poeziile şi lucrările. Cu acest număr, revista „Destine Literare” a ajuns la numărul 8. 
Numărul paginilor anumitor numere ale revistei au ajuns chiar la 148 (!), cu multe materiale inedite şi 
de calitate. Le mulţumim pe această cale tuturor colaboratorilor noştri din USA, Canada, România, 
Israel, Franţa, Germania, China, Japonia, Coreea, Hong Kong, Australia etc. 

2010 este un an special pentru noi. Intrăm în al 10-lea an de existenţă, prilej de mândrie şi bucurie. 
Ne propunem să continuăm activităţile ca în anul care se stinge, ba chiar mai mult. Vom acorda un nou 
premiu pentru o carte de debut. Vom continua concursul Hai să ne cunoaştem (Cinci şi Cinci). Un 
proiect, pe care îl vom realiza în acest an aniversar, este scoaterea unei Antologii a scriitorilor romani 
din Canada şi colaboratori, proiect început de altfel acum doi ani. Fac apel la cei aproape 100 de 
membri ai ACSR, să înceapă să ne trimită materiale. Aşteptăm de la cititori şi alte propuneri, de orice 
fel. 

Cititorilor revistei DESTINE LITERARE (repet – stăpânii noştri) le urez din nou sănătate şi lectură 
plăcută! Colegilor, le urez ca în anul 2010 să le fie Muzele pe aproape! 

Pace şi prosperitate românilor de pe toată planeta!
 LA MULŢI ANI!



(În vers popular românesc)

Cât voi fi pe-acest pământ,

Eu Canada am s-o cânt

Şi prin viers şi prin cuvânt.

A l t ă  ţ a r ă  d e  c â n t a t ,

Greu găseşti în lung şi-n lat.

Nu-i vreo ţară mai curată

De cum e Canada toată.

N u  e  ţ a r ă  p e  p ă m â n t

Cu oameni mai de cuvânt.

Nu e ţară, nu-i meleag,

Să te ţină mai cu drag.

Cât mai sunt pe-acest pământ,

Tot cu drag eu am s-o cânt!

Mult aş vrea ca să se ştie 
Că de când m-am rupt de glie

Şi-n Canada am ajuns,
Peste-un sfert de veac s-a dus.

Azi respir în Montréal
Lângă-o apă, pe un mal,

Pe un colţ de ochi ceresc
Unde mor ca să trăiesc.

Lângă St. Laurent-ul sfânt
Care curge pe pământ,

Unde florile din Cer
Cresc pe-arşiţă şi ger.

Dacă viaţa-mi pare grea,
Iarba-mi dă răcoarea sa.
Dacă vara e prea caldă,
Roua Raiului mă scaldă.

Dacă iarna-s geruri crunte,
N-au decât să mă înfrunte – 

Când afară crapă piatra,
Dorul îmi încinge vatra.

Am o ţară-n ţara mea:
Dorul se-oglindeşte-n ea!

E-o iarnă cumplită afară,

Cu vifor, cu ger, cu troiene,

Cu dantele de promoroacă

La geamuri canadiene.

Acum nebună e joaca

Stihiei din hăţuri scăpate.

Ce caldă e, Doamne, cojoaca

Sub care colţul ierbii se zbate!

(O întâmplare adevărată)
Povestea aceasta e tristă. Gâsca despre care vă 

povestesc nici nu mai există.
Era frig pe St. Laurent, aşa cum e iarna-n Canada. 

Într-o noapte de plumb, un stol de gâşte canadiene s-
au lăsat din zbor să dea geană pe geană. Dar, în 
noaptea aceea, apa a îngheţat; din stolul cel mare, o 
gâscă a rămas cu aripa prinsă în gheaţă. În zadar s-a 
zbătut căutând o scăpare; în zadar suratele ei au 
rămas încercând s-o ajute. Crăpa zarea de frig, dar 
apa-ngheţată nu a crăpat. 

Într-un târziu, stolul s-a pierdut în înalturi. Gâsca 
prinsă de gheaţă rămăsese pe loc. Când am ajuns s-
o salvez, i-am găsit doar aripa şi-atât.

Aşa se întâmplă totdeauna pe lume. De aceea şi 
astăzi îi păstrez într-o cutie aripa.



estine iterareestine iterare

Ajuns la vârsta patriarhilor, când înţelepciunea 
capătă orizonturi fără margini, fără limite, 
preaînvăţatul Valeriu Anania şi-a publicat, în 
2008, la Polirom (Iaşi), o carte de Memorii (696 
pagini).

Dacă slavonescul hvala, cu sensul de 
strălucire, măreţie, renume, n-ar fi concurat, prin 
popularitate, de latineştile fama, famosus, din 
care a derivat şi franţuzescul fameux, deşi cred 
că într-un plan semantic nu prea îndepărtat, se 
întretaie benefic,determinantul de întâmpinare, 
de calificare a volumului Memorii este de fală. În 
primul rând, în cadrul genurilor biograficului. Aş 
spune, fără tăgadă, că Memorii armonizează 
toate componentele acestuia: biografie, 
corespondenţă, jurnal intim, portret(e) ş.a. Este 
o biografie în sine, sau, după o formulă a lui 
Roland Barthes, „structura unei existenţe”.

Ocupându-se în două rânduri (2002 şi 2008) 
de Genurile biograficului, prin cărţi devenite de 
referinţă, istoricul literar Eugen Simion a căutat 
să pună în evidenţă, în folosul literaturii, stilistica 
parţială sau totală a scriiturii de factură 
confesivă. Istoriceşte, ea s-a înregistrat încă din 
antichitatea greco-latină (de ce nu, şi asiată), 
sporindu-şi prezenţa prin diversitate, în Evul 
Mediu, apoi, prin mişcările romantice, a devenit o 
cauză pentru efecte scontate. Astfel că faptele şi 
memoria s-au încadrat în suma bunurilor 
asumate în vederea unui scop, înregistrate sub 
zodia momentului, sau a depozitării lor în scris ca 
orice zestre, fie făcută public, fie lăsată 
urmaşilor. În fond, de o fi una, de o fi alta, 
memoriile se constituie ca o eliberare, ca o 
derobare a conştientului, dar şi a sufletului. Apoi, 
cu cât vârsta îşi adaugă neaşteptate cercuri, 
sufletul iese înainte ca un steag al trupului, 
identificând o stare de gândire şi un limbaj pe 
măsură.

Aşadar, I.P.S. Bartolomeu Anania, arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului şi Clujului (din 1993), 
mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi 
Maramureşului (din 2006), după o căutată şi 
împlinită activitate literară, cu premii naţionale în 
domeniu, după o recunoscută depoziţie 
religioasă în cărţi de specialitate, a oferit (în 
2001) o lucrare unicat ca valoare, după o 

cercetare ştiinţifică de muncă 
trudnică, depăşind două decenii, 
o ediţie jubiliară a Bibliei, cu 
textul Vechiului Testament, 
îndreptat după Septuaginta. Aci, 
s p i r i t u l  e n c i c l o p e d i c ,  
comparatist, prin sincronie şi diacronie, urcă şi 
luminează poliglotismul savantului ca-ntr-un 
sistem de vase comunicante. Acum, în Memorii, 
el se mărturiseşte pe spaţii întinse de carte, 
organizată prin voia autorului, în două părţi, 
fiecare cu un Cuvânt înainte. Primul datează din 
9 mai 1974, cu indicatorul de spaţiu american – 
Detroit. Al doilea consemnează – Cluj, februarie 
2004.

Prima parte se prezintă mai unitară, 
cuprinzând o biografie foarte tensionată, văzută 
de aproape, meticulos, veridic. Dacă termenul n-
ar tinde să se compromită, aş zice că obiectiv/ 
obiectivitate se diferenţiază pasional şi alternativ 
literar/documentar la nivelul celor 12 secvenţe. 
Exemple: Adolescenţă verzuie, Cărările 
pribegiei, Din nou, pe brânci, nella citta dolente, 
Sinistrul interludiu, Balans pe trambulină. etc.

Multiplele ipostaze în care viaţa îl pune, cu voia 
sau fără voia autorului, îl determină, ca peste 
timp, să fie sincer cu sine însuşi, fără să-şi 
înfrumuseţeze ceva, chiar şi atunci când îşi 
prezintă familia-părinţii, fraţii, prietenii de şcoală, 
de facultate, colegii de politică, de carceră 
ş.a.m.d. Sunt scene de viaţă, de existenţă crudă, 
pe care timpul nu le mai poate da înapoi, de 
repetat, nici atât! Nu numai că aşa ceva este 
imposibil, dar nici doritul luminării acestora altfel 
nu se arată mai darnic. Oricum, viitorul biograf al 
autorului Anania va fi obligat să cântărească 
logic/ legic toate avatarurile înregistrate de un 
nobil şi important homo religiosus. Viaţa lui ca 
individ nu l-a sustras de la implicaţiile socio-
profesionale, în care tenta politicului i s-a aşezat 
ca un stigmat. Aşa că memoriile din partea întâi 
nu trebuie văzute ca o disculpare în faţa istoriei, 
a semenilor contemporani (unii vociferatori de 
profesie sau de ocazie, cu miză), ci ca o 
confesiune în faţa sinelui, înainte cu puţin de a 
intra în circuitul luminii sau întunericului, pe care 
ni le rezervă viitorul.



Biografia învăţatului Anania se-ntretaie cu timpuri 
istorice, unele de tristă amintire, dar şi cu fiinţe care 
mai de care slujnice, scăpărătoare de funcţii şi 
misiuni, aciuate în diverse medii ale unei lumi, 
mereu în transformare rapidă.

Autorul s-a născut în 1921 (localitatea Glăvile, 
judeţul Vâlcea). Deci,după Marea Unire, într-o 
Românie gata să se modernizeze sub benefice 
influenţe europene. Ceea ce era „ieri” în faşă, ca un 
licăr îndepărtat, după Primul Război Mondial, se 
aprinde, tinzând să ardă cu flăcări sub zodia celor 
două sisteme crescute: capitalismul şi comunismul.

Derivatele lor, în toate ţările europene (şi nu 
numai!) au produs mutaţii şi mutanţi care şi astăzi 
sunt greu de cuantificat. Cei mai striviţi – dar şi 
beneficiari – au fost oamenii, indiferent de rang, de 
ierarhie socială. În patul lui Procust al unor 
asemenea stratificări, unii oameni au trebuit să se 
aşeze, ori să fugă dincolo de el. Toţi se găseau sub 
vremuri, vorba cronicarului.

Alternativa oferită românilor după cel de Al Doilea 
Război Mondial i-a dus pe aceştia la o înfundătură a 
vieţii care părea de neschimbat până în Decembrie 
1989. Şi totuşi… lasă a se-nţelege Valeriu Anania,lui 
personal i s-a deschis o poartă spre lumina libertăţii, 
în perioada 1966-1976. 11 ani a stat în America de 
Nord (U.S.A. şi Canada), contribuind, îngrijind şi 
supraveghind bunul mers al Bisericii Ortodoxe.

Reiese din tot acest periplu misionar ideea că 
românii trebuie şi pot să se adapteze în alte spaţii ale 
vieţii dacă păstrează şi duc cu ei gândul de bine al lui 
Dumnezeu, propovăduit liber, 
deschis de Biserică.

Misionarul Anania, în aceeaşi 
postură a mărturisitorului întru 
adevăr, nu trece cu vederea 
greutăţile întâmpinate, începând 
de la Episcopia din Detroit (statul 
Michigan), şi găsite în toate 
călătoriile sale din cele două ţări, 
ca şi fricţiunile de negândit ale 
unor feţe bisericeşti, până la 
deturnarea de l imbaje în 
rapoartele conferinţelor ori 
congreselor celorlalte biserici. În 
a c e a s t ă  p r i v i n ţ ă ,  
semnificativ(explicativ) rămâne 
capitolul Cele două episcopii 
româno-americane. De aci, 
aflăm că Episcopia Ortodoxă 
Română din America a luat fiinţă 
în 1929, ca instituţie, dar că un 
spirit coordonator n-a avut decât 

în 1935, când l-a numit episcop pe Policarp 
Moruşca. Nu prea târziu, acesta avea să constate că 
„ în Lumea Nouă, religia e o problemă particulară a 
fiecărui cetăţean.” Ba o veche meteahnă a românilor 
– dezbinarea, s-a amplificat incredibil, sporită fiind şi 
de dezinteresul „oficialităţilor” din zonă, profitându-
se şi de distanţa uriaşă faţă de Patriarhia din 
Bucureşti.

Peste toate acestea s-au suprapus preceptele şi 
ideologia comunistă care n-au făcut niciodată loc 
prioritar Bisericii. Iată de ce putem spune că iniţiativa 
Patriarhului Justinian, de a-l trimite pe Valeriu 
Anania în America de Nord pentru a deschide 
nebănuite căi pacifismului şi instaurării libere a 
ortodoxismului în cât mai multe zone ale celor două 
ţări locuite de români, s-a dovedit o adevărată 
revelaţie, fiind extrem de productivă.

Ca-ntr-un respiro bine venit după o activitate 
încordată, Valeriu Anania îşi regăseşte tempoul de 
scriitor profesionist, e drept, cu intermitenţe, în 
locuinţa episcopală din Detroit, („de pe strada 
Riopelle, nr. 19959”) dar cu un sejur prelungit şi 
compact în Honolulu, din Hawaii. Drumul 
cunoaşterii începe aici de la familia poetului şi 
publicistului român Ştefan Baciu, a cărui soţie era 
din părţile vâlcene, extinzându-se vizibil la oameni 
din cele mai diverse locuri ale pământului, la instituţii 
de cultură, magazine şi poştă, la apele liniştite ale 
oceanului învăluitor. 

Impresiile din perioada hawaiiană sunt ofertate 
diferit: de atelier literar (Fişe pentru un roman, Texte 



dramatice ne varietur), şi de jurnal. Prima dată 
înscrisă în jurnal este 29 decembrie 1970, ultima, 21 
iunie (luni) 1971.

Însemnările sunt aproape zilnice, conţinând un 
ingenios şi deloc exotic panoramic informaţional al 
unui prelat. Jurnalul derulează tot ceea ce înseamnă 
viaţa cotidiană – de la cumpărături şi bucătărie, 
până la plimbări în aerul diversificat al oceanului, la 
vizite şi conversaţii pe plajă ori în spaţii închise, 
neuitându-se rugăciunile obligatorii – zi de zi, seară 
de seară.

În perioada hawaiiană, Valeriu Anania şi-a 
conceput sau verificat, definitivat o parte din scrierile 
sale: Mioriţa, Meşterul Manole, Steaua Zimbrului 
(teatru), Străinii din Kipukua (roman). Citeşte în 
permanenţă, interesat de mitologia Hawaiilor, 
provocându-şi imaginaţia pentru poeme, studii 
comparate, povestiri (în ciclul Legendele 
Hawaiiului). Iar Du-te vreme, vino vreme „nu mai ştiu 
câte versuri migălite de-a lungul unei vieţi, se cerea, 
practic, rescrisă”.

În ciuda interesului arătat prioritar literaturii, 
cărturarul misionar nu şi-a uitat răspunderile de la 
Episcopie– corespondenţa (cu mulţi români din ţară: 
editori, regizori, scriitori, rude) grija pentru apariţia 
revistei „Credinţa” şi angajamentul ferm de a scrie 
zilnic ce şi cum. Doar îi promisese lui Pat Pâslaru, la 
plecarea din Detroit. Aşa s-a născut un Hawaiian 
Diary, pe care l-a recuperat foarte târziu, reprodus în 
versiune românească, zice scriitorul – „cu foarte 
mici intervenţii”, inclus fiind în actualul volum de 
Memorii.

Un personaj luminos se desprinde din întreg 
jurnalul, purtând numele de Mira. Blagian sau nu, 
purtătoarea lui îi întreţine cultul eruditului şi 
talentatului Valeriu Anania, fiindu-i partener ideal în 
comentariile despre literatura lumii, ori despre cea a 
românilor rămaşi în ţară sau risipiţi care-ncotro.

Nici mediile universitare din Honolulu nu sunt 
ocolite de scriitorul român, preocupat îndeaproape 
ca sănătatea să-i fie restabilită, adusă la normal.

Întregul jurnal descrie un sejur american pe care 
învăţatul român l-a folosit admirabil, explorând o 
parte din spaţiul miraculos al Oceanului Pacific, 
despre care unii dintre noi ştim foarte puţine date 
geografice, nu şi istorie, cultură, viaţă concretă. Şi 
când te gândeşti că doar avionul este singurul mijloc 
de transport pentru a sosi ori a pleca din statul 
Hawaii, cu munţi şi văi, vulcani, bulevarde, oficii 
sociale de toate categoriile pentru cei aproape 
1300000 locuitori, întreg statul cuprinzând 
16635kmp.(în 2004).

Jurnalul rămâne un documentar captivant, fie sub 
raportul informaţiei fruste dar şi al scriiturii mereu 
diferenţiate, abilă şi în context. De fiecare dată, mai 
la fiecare însemnare din jurnal, intervine ochiul critic, 
paznicul analizei şi confortului stilistic. Aleatoriu, 
transcriu o notă:: „Duminică, 24 ianuarie 
[1971].Trezit la ora 11, am lipsit iarăşi de la Biserică. 
De altfel, nu am sentimentul vinovăţiei. Mergând la o 
biserică neortodoxă, îmi dau seama că în sufletul 
meu lucrează mai mult curiozitatea decât evlavia. 
Aşa că mi-am făcut rugăciunile acasă, ceea ce pare 
a fi lucrul cel mai bun în astfel de circumstanţe.

Azi nu am ieşit. Am bătut la maşină „Aquaforte” şi 
am scris „Pagini de jurnal”, pentru „Noi”, despre 
moartea lui Streinu şi Comarnescu, după nişte notiţe 
pe care le am cu mine. Text revizuit, scurtat şi 
dactilografiat.

Am schiţat o genealogie completă a teribilei Pele, 
zeiţa hawaiiană a focului. Cred că următoarea 
legendă e pe cale de a fi scrisă în curând.

Lucrând până la ora 3 dimineaţa, am realcătuit 
întregul tablou al treilea din S.(teaua) Z.(imbrului), 
reaşezând câteva scene. O idee nouă şi bună: să 
intensific dramatismul momentului când steaua 
zimbrului piere, Dorna devenind nebună şi 
păstrând-o astfel în scenele următoare. Acum 
trebuie să revizuiesc scena hotărârii pentru luptă a 
lui Bogdan; Dorna se va întretăia cu această 
hotărâre într-un mod mai tragic. Găselniţa mi se 
pare excelentă. În unele situaţii, tragicul e mai bine 
exprimat prin râsuri nebune decât prin lacrimi 
sincere.”

Luând în calcul numărul de pagini rezervat 
însemnărilor hawaiine, (aproape o sută), putem 
preciza că ele se constituie în epicentrul părţii a 
doua din Memorii. Înainte de… jurnal, sunt aşezate 
notele cu substanţă religioasă, iar după, scurte 
medalioane:Lică Herşcovici, Mihai Iancu, 
Constantin Antonovici, Ion Cârja, Nicu Caranica, 
George Uscătescu, Mircea Eliade, Mira Simian.

Despre distinsa soţie a lui Ştefan Baciu, scriitorul 
Valeriu Anania compune texte ca un fiziolog, ca un 
reporter analist. Începe ex abrupto: „Mira Simian 
este, practic, eroina principală a Jurnalului 
hawaiian, aşa încât evocarea ei aici va fi, oarecum, 
sumară şi epilogică. După plecarea din Honolulu, 
am continuat să comunicăm prin corespondenţă. 
Eram prietenul ei cel mai apropiat şi, în momentele 
ei dificile (care nu erau puţine şi nici simple), 
mărturisea că întotdeauna găsise în mine pe cel 
care avea puterea s-o liniştească, s-o încurajeze, 
să-i redea optimismul şi puterile de care avea 
nevoie.”



Pe parcursul celor 6 pagini, textul trece uşor de la 
evocare, la evidenţieri epistolare, din care reiese 
dorinţa arzătoare a femeii cultivate de a ocupa o 
catedră universitară chiar în Honolulu. După multe 
peripeţii, şi datorită subiectului ales – Sentimentul 
morţii în teatrul lui Eugène Ionesco -, unele dintre 
ele, provocate chiar de autorul Scaunelor, care 
refuza categoric să-şi recunoască drept ascendenţi 
pe Caragiale şi Urmuz (nu mai zic de G. Ciprian!) – 
Mira Simian a obţinut doctoratul la Universitatea din 
Strasbourg.

Câteva fugare adnotări despre Monica Lovinescu 
şi Virgil Ierunca (oltean şi el) îl recomandă pe 
istoricul literar Valeriu Anania nu numai cu ştiinţă de 
carte, dar şi cu simţul măsurii, al echilibrului.

Lângă medalioanele nominalizate deja, sunt 
ataşate zece fişe de biografie implicată în 
meandrele timpului. Ale celui de după 1976, după 
venirea în ţară. Una dintre aceste fişe se constituie 
într-un comentariu pertinent al analistului neînrolat 
politic, cu simţul verbului încă viu. Titlul fişei îşi 
recomandă singur valenţele conţinutului: Eu şi 
Securitatea între 1965 şi 1976

Cu o luciditate demnă de un chirurg, cărturarul 
Valeriu Anania explică pe-ndelete refuzul său de a 
se converti, relaţiile avute cu propria-i personalitate, 
înlăturând constant ipoteticele accidente 
psihologice, oricând putând fi speculate. Căci îi 
pierise entuziasmul verde din adolescenţă, în sine 
sedimentându-se treptele independenţei. Scriind 
eminescian, aş spune că nici la stânga, nici la 
dreapta, ci deasupra. Aceasta ar fi forma de 
comportament a personalităţilor accentuate.

Aşadar, după degajate şi substanţiale interpretări, 
autorul scoate „din priză” corvoada textului în proză 
şi cu „agenda mea pe anul 1976” scrie din nou… 
jurnal, începând cu ziua de 4 mai („Seara, un telefon 
de la sculptorul Constantin Antonovici: Ungurii 
pregătesc o demonstraţie de stradă la New York pe 
tema Ardealului”) şi terminând cu 4 februarie 1977, 
când, timp de douăzeci de minute s-a întreţinut cu 
ambasadorul S.U.A. la Bucureşti şi cu viceconsulul 
acestuia.

De la acea dată s-au terminat şi tracasările 
înaltului prelat şi scriitor.De aceea, o serie de alte 
subiecte – de colaborare cu patriarhii Justinian, 
Iustin Moisescu şi Teoctist, de retragere la Văratec, 
de explicaţii pertinente privitoare la noua versiune a 
Bibliei, o fugară şi îngăduitoare creaţie gen stampă 
despre Bucureşti (Cetatea culturii) şi altele despre 
schimbările din cadrul Bisericii Ortodoxe Române – 
ţin tot de faima (parcă îi zisem fala!) biograficului, 
desfăşurat sub formă de evantai chinezesc. Adică 

larg, liniştitor, fiecare dintre pliuri având o altă 
coloristică – informaţională şi stilistică.

Nu numai prin masivitatea numărului de pagini 
conţinute, volumul de Memorii, semnat de 
I.P.S.Bartolomeu Anania, cu numele său de scriitor, 
rămâne un eveniment editorial, ci şi prin densitatea 
informaţiilor care traversează epoci şi destine, 
regimuri politice, mentalităţi, realizări şi deviaţii, 
produse în România, dar şi în Europa, ca şi în 
S.U.A., Canada, India, Etiopia.

Oricum, cartea, tipărită în condiţii grafice aparte, 
cu un portret al autorului în sepia pe copertă, este o 
bună garanţie ca mai întotdeauna conţinutul 
dictează forma.

Memoriile rămân un reper bibliografic, atât pentru 
autor, cât şi pentru instituţii de cultură, de politologie, 
de manifestare a credinţei ortodoxe, în orizontul 
căreia Biserica trebuie să vieţuiască în libertate, prin 
cugetare către Dumnezeu.

11 noiembrie 2009

N.B. Cronicăreşte, scriitorul Valeriu Anania îşi 
evaluează din mers „însemnările”, fiind chemat spre 
rosturi misionare, precizând: „Le-am scris în grabă, 
cu ochii pe calendar, fără meşteşug şi fără pretenţii, 
căutând să le ţin amintirilor o curgere în timpul lor, 
care suferă de unele aproximaţii”.

Nu comentez în vreun fel indicativul clasic ca 
memoriile să fie publicate postum, precizându-se 
unele detalii: („ele să nu fie date publicităţii decât 
după ce vor fi trecut cinci ani de la moartea mea, în 
afară de cazul că împrejurările vor porunci altfel”).

Numai că împrejurările, de timp, dar şi de spaţiu, 
au făcut ca în 2008 să ne bucurăm de un tom 
minunat, doldora de informaţii infiltrate fericit în 
relatări, comentarii deschise, analize, jurnale, 
medalioane ş.a. – adevărate oglinzi retrovizoare ale 
unei vieţi aşa cum a fost (împrumutând o expresie 
de la Nicolae Iorga).

 Încă o precizare, tot a autorului, cum că „întâia 
parte a Memoriilor mele a fost transcrisă pe suport 
electronic după manuscrisul original de pe hârtie, cu 
foarte rare intervenţii, în 2007-2008.”

Partea a doua a Memoriilor s-a înfăptuit „după o 
pauză de treizeci de ani”, de data aceasta la… 
computer. „Nici acum nu urmăresc efecte stilistice; 
îmi propun doar să fiu veridic”. 



Am citit – ba chiar am recitit ! – cartea Despre 
numele lucrurilor, a pictorului Cătălin Beloescu 
(Editura Artpress, Timişoara, 2007), deoarece am 
găsit în sumarul ei, la capitolul V, un titlu incitant 
Brâncuşi şi Ţuculescu, două modalităţi de raportare 
la folclor.

Cu aceasta am început înaintarea lecturii în cele 
128 de pagini ale cărţii. De la sine s-a impus o 
confruntare imediată cu tot ceea ce ştiam eu despre 
cei doi români, mai cu seamă că mă găseam pe 
pământ american (la Algonquin – Chicago).

Cunoscător atent al domeniului abordat, autorul îşi 
conştientizează de la primul enunţ scopul 
prezentăr i i :  „Brâncuşi  ş i  
Ţucu lescu .  Două  
personalităţi diferite şi 
mai ales două destine 
diferite. Legăturile cu 
folclorul care apar în 
opera fiecăruia nu se 
aseamănă câtuşi de 
puţin la nivel formal”. 

Numaidecât intră în 
a c ţ i u n e a  
demonstraţiei genul 
proxim şi diferenţa 
specifică.

Autorul are darul 
sintezei, exprimându-
se  sacada t ,  p r i n  
p e r m a n e n t e  
diferenţieri şi apropieri, 
c o m p a r a ţ i a  f i i n d  
modalitatea clară de 
juisare a comentariului 
încropit. Pentru un 
t imp, cât durează 
e v i d e n ţ i e r e a  
s p e c i f i c u l u i  î n  
s c u l p t u r ă ,  l a  
Constantin Brâncuşi, şi 
în pictură ,  la Ion 
Ţuculescu.

Pentru Brâncuşi,  
folclorul a fost o componentă de structură a lui 
însuşi, venind din propria-i biografie. Născut într-un 
spaţiu încărcat de folclor, de mirajele interpretării lui 
în zona gorjeană a Hobiţei. Adâncimea înţelegerii 
folclorului a căpătat noi viziuni şi stratificări pe 
măsură ce adolescentul, tânărul şi apoi omul matur 

a venit în contact cu o altă lume, a oraşului, cu 
trepidaţiile lui nebănuite şi nesăbuite din punctul lui 
de vedere. Înaintând în timp, Brâncuşi a coborât mai 
mult în sine, descoperind, prin analogie, temele 
eterne ale omenirii – „ancestralitatea, misterul, 
magia, arhetipurile, esenţele”. Motivaţia o găsim în 
cultura căpătată la Craiova, Bucureşti, Paris care i-a 
întărit meşteşugul şi pofta de a se regăsi într-o 
personalitate accentuată. De aici, însingurarea 
pentru artă nu reprezintă o jertfă, ci o modalitate de a 
crea durabil.

Cău tarea obstinantă a esenţelor, 
care să se manifeste prin 
sculptură, şi să rămână ca atare, 
a fost menirea chibzuită a lui 
Brâncuşi în permanentele lui 
mişcări pământeşti. Fiindcă el a 
folosit şi cuvântul ca să 
vorbească – prin aforisme, prin 
interviuri şi convorbiri – şi 
pelicula aparatului de fotografiat, 
ca  ş i  zec i l e  de  sch i ţ e ,  
asemănătoare pictorilor înainte 
de a a şeza pe şevalet pânza 
menită să-şi împlinească un 
destin.

Dincolo de multele speculaţii, 
ivite în ţară ori în lume cu privire 
la originalitatea sculpturii lui 
Brâncuşi, o observaţie se 
impune autoritar în ceea ce 
priveşte devenirea artei lui 
geniale – el a pornit dintr-un loc, 
dintr-o formaţie condensată a 
culturii primare şi a urcat 
arghezian treaptă cu treaptă 
până la acoperişurile lumii, ba 
chiar dincolo de ea. În treacăt, 
notăm că spre locuinţa filosofului 
Emil Cioran, dintr-o mansardă 
pariziană, trebuiau urcate 95 de 
trepte.

Oare spre înţelesurile adânci 
ale sculpturii lui Brâncuşi câte 

trepte au fost urcate sau mai trebuie urcate?! 
Important şi definitiv – aşa cum reiese din exegezele 
care i-au fost consacrate, în mai toate ţările lumii 
(Franţa, U.S.A., România, Japonia ş.a.) – Brâncuşi 
a fost declarat cel mai important sculptor din sec. al 
XX-lea. Expresia „cel mai mare” o accept cu 



precizarea că adjectivul mare, cu o polisemie 
cuceritoare (adverbială, substantivală etc.) cu o 
sinonimie pe măsură, trebuie să indice „dimensiuni 
apreciabile, considerate în mod absolut sau prin 
comparaţie”.

Pentru frumuseţea dislocării înţelesului lui mare, 
purtat prin sinonimie în contexte multiple, extrag 
câteva, care califică şi altfel operele lui Brâncuşi: 
încăpător, spaţios, voluminos, adânc, abundent, 
sporit, ridicat, preţios, scump, îndelung, puternic, 
intens, deplin, năprasnic, aspru, din cale-afară, 
peste măsură, grav, însemnat, hotărâtor, uimitor, 
extraordinar, impresionant, ilustru, celebru, renumit, 
ieşit din comun, semeţ, influent, generos, strălucitor, 
bogat, fastuos, imens.

Până la rafinamentul genial al sculpturilor sale, 
Brâncuşi s-a gândit la un fel de sincretism al artelor, 
pe care nemişcarea operelor sale s-o înglobeze şi s-
o comunice, în primul rând, iniţiaţilor în 
comparatism, a vorbitorilor de multe limbi. Prin 
sculpturile sale, Brâncuşi inocula privitorilor, în mod 
provocator, gânduri şi idei, obligându-i astfel să 
înţeleagă nu în mod docil că arta nu mai este o 
oglindire sau o reflectare, ci o provocare în lumea 
ideilor, de unde se poate comunica până dincolo de 
universul uman sau de constelaţiile cunoscute. 
Sculpturile lui Brâncuşi devin module ale existenţei 
din totdeauna, nu ale unei naţii sau alteia. 
Ale tuturor şi din toate timpurile. 
Universalitatea operelor brâncuşiene, nu 
numai a celor aflate pe meleaguri străine, 
ci şi a celor de la Complexul din Târgu Jiu 
sau Craiova, se-nchide în mentalitatea 
fiinţei umane de a gândi şi a se gândi. 
Naţionalismul, care s-a-nvârtit adesea 
circular, a fost scos din modernitatea 
brâncuşiană, fără nicio barieră. Dacă este 
să speculăm, am putea scrie ceva despre 
românitate, termen, impus de modernii 
paşoptişti (şi peste hotare), conceptualizat 
de Eminescu, trecut subiacent în plan 
filosofic, pornind de la o istorie concretă, 
nefalsi f icată şi  nicicum rescrisă. 
Continuarea în mod valoric au făcut-o 
Iorga, prin istorie, Noica prin filosofie, Virgil 
Cândea ş.a., pentru Renaştere.

În universalitate, se găseşte şi religia 
identitară, modul puternic de cultură, pe 
care impozantul Oratoriu „Sf. Iosif” din 
Montréal (Canada) îl poate argumenta cu 
nespusă generozitate (Vor fi cu siguranţă 
şi alte centre de o asemenea anvergură, 
începând de la fascinanta Indie).

Raporturile lui Brâncuşi cu atâtea religii ale 
pământului, în parte cunoscute de el în perioada 
pariziană, au fost de înţelegere, nu de asimilare 
propriu-zisă, ori de subjugare în consens. Călin 
Beloescu scrie îndreptăţit: „ Din toate, a luat ceea ce 
i se potrivea, ceea ce cu adevărat putea trăi. 
Vitalismul şi netulburarea sa dovedesc că-şi găsise 
un echilibru printre aceste principii (echilibru între 
antiteze, după o formulă a lui Heliade Rădulescu; 
n.n.-M.B.), trăind într-un Paris în care arta modernă 
se afirma prin negarea valorilor tradiţionale. O 
negare vehementă, radicală. Brâncuşi era, prin 
creaţia şi modul său de viaţă, cu siguranţă, mai 
apropiat de un soi de religiozitate decât de filosofie. 
El credea în valorile sale”.

Pertinente şi ingenioase sunt notele de apreciere a 
creaţiilor brâncuşiene, venite din partea unor 
contemporani ai săi, personalităţi ale domeniului de 
arte plastice: Rousseau Vameşul („aţi transformat 
anticul în modernitate”) şi Modigliani „Aici am găsit 
artă ca la începutul începuturilor. Mă simt privilegiat, 
mă simt onorat, sunt emoţionat că mă aflu printre 
voi. Este o zi mare pentru mine că v-am găsit”.

La care, Constantin Brâncuşi ar fi răspuns: „Îmi 
aduc aminte de Pascal: nu m-ai fi căutat, dacă nu m-
ai fi găsit de mult”.



Împărtăşim părerea lui Cătălin Beloescu: „pentru 
Brâncuşi, căutarea izvorului vieţii a fost o 
preocupare permanentă. Drumul spre acel loc este 
un drum iniţiatic. Departe sau aproape nu au aici 
sensuri geografice”.

Ca o ingenioasă concluzie la mica dezbatere 
oferită, pictorul Cătălin Beloescu scrie apăsat: 
„Dacă există o legătură între Brâncuşi şi folclor, 
aceea este a lui „acasă din noi. Un pământ al 
spiritului”.

În ceea ce-l priveşte pe Ion Ţuculescu, se 
cunoaşte că picturile sale, intrate viguros în atenţia 
specialiştilor europeni după 1965, au impresionat 
prin ineditul viziunii, materializată într-o coloristică 
neobişnuită. Legăturile lui cu folclorul nu sunt decât 
de orientare, de extragere a unor simboluri care 
provoacă altfel sensibilitatea fiinţei. În consecinţă, 
prin modul de receptare, trăirea însăşi a individului 
capătă alte valenţe. Vorba pictorului Beloescu „de 
aici vine şi sentimentul participării la un ritual. Un 
ritual nu poate fi înţeles dintr-o descriere a lui. La el 
trebuie să participi, el trebuie trăit”.

Expresionistă la cote artistice germane, 
îmbunătăţite prin culoare, prin policromie, altfel 
decât a făcut-o Blaga prin cuvânt, pictura lui Ion 
Ţuculescu a impus elementele figurative – „măşti, 
troiţe, ochi, păsări, fluturi, nori” – drept mare artă 
personală. În studiul de caz, pe care-l angajează 

autorul cărţii Despre numele lucrurilor se 
scrie convingător: „ Sălbăticia culorilor sale 
are un efect „sonor” şi sentimentul 
participării la un ritual este foarte aproape 
de acela al participării la un „dans” ritualic 
(…) Lucrările lui Ţuculescu par uneori nişte 
incantaţii(…) Magnetismul picturilor sale 
face ca privirea să se abată cu greu de la 
ele”.

Este o chemare spre interior, sau cum ar fi 
zis Eminescu „iară ochiu-nchis afară, 
înăuntru se deşteaptă”.

Cu astfel de sublinieri, ca într-un notiţiar 
individual, Cătălin Beloescu invocă o spusă 
a lui Gaston Bachelard „despre sensurile de 
parcurgere a scărilor dintr-o casă: spre pod, 
întotdeauna urci, iar în pivniţă, cobori. Este 
un sens dat de imaginar. A coborî din pod şi 
a urca din pivniţă este o ieşire din imaginar”.

Minunate notiţe şi fructuoase pentru 
oamenii de artă care vor să creeze şi prin 
lumea nevăzută a ideilor! 

Fiecare dintre celelalte capitole ale cărţii 
Despre numele lucrurilor – titlu extrem de 
ingenios, deci, şi cuprinzător, datorită 
sensurilor mute (uneori inoportune, terne) 

ale cuvântului lucru, dar şi ale polivalentei prepoziţii 
despre (< de + spre) – ar merita o prezentare aparte. 
Mai ales ultimul –al VII-lea (Numirea necunoscutului 
– o perspectivă teologică), prin mulţimea de puneri 
în undă a unor idei de extracţie teologică şi care nu-
şi pot găsi întotdeauna argumentele adecvate. 
Teologia nu este un teritoriu minat, dar ca ştiinţă 
poliedrală a spiritului, are nevoie de credincioşi. 
Înregistrăm capitolul drept o revelaţie a unui pictor 
înzestrat cu harul gândului mărturisit.

Cartea de faţă, abordând teme diferite, din 
unghiuri diferite, se află, cum scrie prefaţatorul 
Cristian Robert Velescu „La confluenţa dintre istoria 
artei, teoria artei, estetică şi antropologie, cu 
curajoase deschideri, în ultimul său capitol, către 
domeniul teologiei dogmatice „. 

Nu pot să închei sumarele mele prezentări despre 
o carte scrisă profesionist, mai mereu cu simţul acut 
al proprietăţii cuvintelor, fără a nu arăta cu degetul 
imprimarea defectuoasă, caracterul de literă 
minusculă, ca şi coperta total inadecvată pentru 
reproducerea unor obiecte şi a unui spaţiu 
brâncuşian.

20 nov. 2009

PICTURI CÃTÃLIN BELOESCU



 (continuare)

Am ajuns din nou în sat. 

Drumul principal era aproape 

pustiu. O stare de încordare şi de 

nelinişte plutea, parcă, deasupra 

caselor. Oamenii păreau a fi 

împărţiţi. Cei mai mulţi îşi vedeau 

de-ale lor. Totuşi, cam la a patra 

sau a cincea casă, din spatele 

gardurilor, cineva trăgea cu urechea. Erau din 

cei care făcuseră pact cu diavolul pentru a trece 

mai uşor puntea. Dincolo de ei însă, cu 

siguranţă, era un delator, prin însuşi felul său de 

a fi. 

– Hai, noroc, bă Costică! De la cimitir, ai? Ne 

trageţi clopotele?! Şi noaptea şi ziua! Bă, 

ascultă-mă pe mine, trageţi a rău! Şi răul tot 

pentru voi o să fie, că pe tovarăşii… Mai bine ţi-ai 

vedea de ale tale!… De copilul ăsta, că tot n-are 

tată, n-are mamă! Nu are pe nimeni şi… o vrea 

să facă şi el o şcoală! Ne-a ameninţat Bircă la 

doar câteva clipe după ce ne-am despărţit de 

vecinul nostru. Lasă-l pe Nicolae! Ăsta… ehe, 

dacă l-ar fi mirosit comuniştii… A scăpat ca prin 

urechile acului! Că frate-său e ce e! Că ălălalt e 

pe unde e… A avut noroc! O jalbă, atunci, la 

vremea potrivită, şi-l împuşcau ca pe Chirţu. 

Legionar!… Şi a doua zi, poc! Fără judecată! 

Asta aşa…, ca să vadă lumea că nu te poţi pişa 

în contra vântului! 

– Ptiu! Bată-te să te bată! Nici acum în al 12-lea 

ceas? Bălteşte otrava în tine! Vezi-ţi, mă nene, 

de ale tale! Şi lasă-ne, că o să vedem noi cum şi 

în ce fel!… 

– Eu o să vă las, dar de scăpat, nu o să scăpaţi 

cu una cu două! Aşa a zis tovarăşul. Şi, 

tovarăşul, care va să zică… Ştii bine cine e 

tovarăşul! Şi partidul, şi funcţia… Voi credeţi că 

ei, gata, hârşti, cu buretele, şi-i ştergi! Că vrei tu 

şi Nicolae ăsta! Ca la şcoală! Bă, Costică, nu se 

poate! Au 50 de ani în spate! Şi partidul a făcut 

una, alta! Şi are omenii lui! Iar voi: Bang! Bang! 

Trageţi clopotul?! Păi, băăă,… vai de capul 

vostru! Aţi îmbătrânit degeaba! Să nu vă cânte 

vouă popa mâine-poimâine… Şi, asta dacă o să 

vrea tovarăşul! Că el dă ordin!…Şi popa 

execută. Ori, crezi că e de capul lui?! 

– Bircă! Du-te, mă nene, du-te şi lasă-mă în 

plata Domnului! Du-te!

– Ce e, mă? Păi ce, e drumul tău? Aici, pe 

drum, fac ce vreau! Că aşa mi-a zis tovarăşu'. Să 

nu zici că nu ţi-am spus! I-auzi, ai dracu, trag 

clopotul de-aseară, şi eu să mă duc!

– Bă, pleci sau bag furca-n tine?! Paştele mă-

tii, cu tovarăşul tău cu tot!

– Costică, mă omule, gata, lasă-l! – a încercat 

Ioana să-şi liniştească bărbatul. O fi cu băutura 

în cap, acum, de dimineaţă… O fi rămas aşa de 

aseară, sau l-o fi pus careva dinadins… Şi te 

bagă ăştia la zdup. Sau,… Doamne, fereşte! N-

auzi cum bubuie puştile pe vale la deal? Intră în 

casă, că avem noi pe-ale noastre!

– Păi, nu-l vezi? Una, două, cu tovarăşul… Să 

se ducă…, Doamne iartă-mă, cu el cu tot!

– E din ai lui!. Tu nu ai de unde, şti, că umbli pe 

la oraş! Eu, însă, îi văd de-o viaţă!…Că şi 

Nicolae ăsta s-a găsit el mai cu moţ, să bată 

clopotul! 

– Bate, femeie, bate! Şi bine face! Că prea am 

stat îmbrobodiţi! Ba, că s-o schimba ceva mâine, 

ba, c-o fi mai bine poimâine… Şi bine… nu mai e! 

De ani de zile, ne ţin ăştia în genunchi şi cu capul 

plecat! Dar, până când? Iar dacă tot o să stăm cu 

mâinile în sân, Bircă şi analfabeţi, de-i ca el, o să-

ţi măsoare, la primăvară, iarăşi, curtea. Şi tu nu 

vezi că nici pâine nu mai e? Ce mai aşteptăm? 

Să ne spună tot ăştia cât şi cum să trăim?! Cum 

şi cât rahat să mâncăm?!

– Mă, omule, are Dumnezeu grijă! Eu n-am 

văzut unul să scape! Fiecare, odată şi odată, tot 

plăteşte! Uită-te la Biriţă! Pe vremuri, cârciumă, 

nu glumă! Acum, pustiu! Cu toţi banii lui! Toată 

viaţa a înşelat! Ba, apă în ţuică, ba pe mână cu 

haiducii…

– Haiduci, i-auzi?! Tâlhari, femeie! Hoţi la 

drumul mare! N-au dat iama pe la noi, că nu 

aveau ce lua… Haiduci?! Poveşti pentru copilul 

ăsta, dar nici el nu mai crede! Dai cu parul în cap 



la om, îl laşi lat pe marginea şanţului şi, i-auzi, 

domnule, haiduci! După război, haiducii intrară în 

partid. Loc de camuflaj, nu glumă!…Şi partidul uite 

ce-ţi face! Tot un fel de a da cu parul în cap 

e!…Paştele mamei ei de viaţă! Că s-au găsit unii, tot 

de-ai lor, să scrie poveşti de îmbrobodit lumea. 

Haiducul e… şi să vezi, ehe…, ce e!

– Bă tataie, nu te ştiam aşa! – m-am mirat, cu 

gândul la omul tăcut, posac, fără chef de lume.

– Cum aşa, mă băiete? Află, ăsta sunt de când mă 

ştiu, numai că prin şaizeci şi doi, mi-au băgat 

„haiducii” pumnul în gură! Şi abia acum simt că-l pot 

scoate! Aia e! Nu te lua după mumă-ta Ioana! Cap 

îmbrobodit! Că i-au luat ăştia minţile! Nu aude, nu 

vede! S-a cocoşat pe sapă, pentru binele poporului! 

Care popor? Ai? I-auzi: haiduci! Doamne, iartă-mă! 

– E, gata! A zis şi ea… Că nu-i place scandalul… 

Bă, tataie, să te protejeze!

– Ce să facă? „Taci, omule, c-o fi bine! Mă, omule, 

facem şi noi ce face lumea!” Şi uite, lumea! În 

zdrenţe, moartă de foame şi cu pumnul în gură! Stai 

cu diavolul la masă şi, dacă nu-i vezi coarnele, ţi se 

pare înger! Aşa că…, mă, băiete, eu am cam 

îmbătrânit! Tu să iei seama! Să nu vă înşele ăştia şi 

pe voi! Că lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! 

Eu, dacă aş trăi să te văd om, dar om – vorba lui 

Nicolae – la casa ta, aş pleca în genunchi spre 

Dumnezeu, pe lumea ailaltă. Şi să mă ierte, şi să-i 

mulţumesc! Dacă m-o ierta! Că, să taci o viaţă nu 

prea e de iertat! Asta e!

* * *

În cele din urmă, bunicul s-a liniştit. A devenit, din 

nou, posac. Privea pe fereastră, în gol. În realitate, 

fierbea. Probabil, aşa o fi fost tot timpul, însă, cu 

greu cineva l-ar fi ghicit! 

– Bă, tataie, nu mai fi trist, că Bircă, ăla, e… cum e! 

Parcă dumneata nu-l ştii!…Şi-l cunoaşte întreg 

satul! Dar, dacă a fost o viaţă întreagă slugă la… 

ăsta, cum ziceai, mă, că-l cheamă?…Ăsta, 

domnule, pe care l-a fătat mă-sa activist!…Şi se 

plimbă când cu birja, când cu imes-eul. Fira-ar să 

fie!…

– Auzi, nu mă necăji şi tu! Dă-l în mă-sa! Parcă de-

asta îmi arde mie acum?! PCR-ul cu imeseul, iar noi, 

ăştia, ăilalţi, pe jos, în şoşoni de cauciuc. Că suntem 

mai proşti! Şi nici aşa n-avem voie! I-auzi, că nu 

suntem de capul nostru! 

– Păi, suntem? Întreb şi eu că, na, sunt mai mic. De 

unde să ştiu?

– Suntem… vai de mama noastră! Că nici nu vezi 

bine lumina zilei şi, ăştia: fleaşc, cu botniţa în nas! 

Una nevăzută, care te face să dai şi ce n-ai! Că 

trebuie să dai e de când lumea! Ehe, de dinainte de 

Noe! Pe-atunci, era zeciuiala. A zecea parte şi-atât! 

În plus, o dădeau toţi! Acum nu, doar noi, şi-n 

permanenţă! Noi, ăştia „mulţi şi proşti”, că de la 

ceilalţi ce să strângi?! Cum s-ar zice, cotizăm pentru 

binele poporului! Şi iar vin şi zic: domnule, care 

popor? Ascultă-mă pe mine, cotizăm ca unii să aibă 

saltele pline cu bani şi somnul dulce. Cică altfel, pe 

ei i-apucă insomnia. Nu pot dormi! Ce să mai zic?! 

Ne-am născut fâţe într-un acvariu de rechini. Când 

te mişti altfel decât ai dreptul, haţ, te compostează. 

Sau te înghit, şi, a doua zi, eşti doar un excrement pe 

fundul apei. Au şi cu ce! Rechinii sunt dotaţi cu fălci 

şi, numai după aceea, puşi în capul trebii! Dacă dai 

zilnic obolul, te cocoşezi încet-încet, iar, într-o zi, te 

lasă să putrezeşti în pielea ta. Şi asta dacă nu ţi-au 

luat-o definitiv! 

– Cum-necum, tot un fel de îngrăşământ natural 

pentru flora marină devii! – am îndrăznit eu, făcând-l 

să schiţeze şi el un zâmbet în colţul gurii.

– Da! Mă, copile, nu eşti prost! Şi de ce ai fi, că şi 

taică-tău şi mumă-ta aveau minte. Carte, mai puţină, 

că nu au apucat să facă! Ne-au tot hăituit pentru o 

bucată de pământ! Dacă aş fi ştiut, îl dădeam dracu 

de la început şi, poate altfel ar fi fost acum! Aşa, ei 

putrezesc în pământ, iar eu, de viu.

– Ce trist vorbeşti! Mai bine, hai pe la nea 

Gheorghe, că taie porcul. Îi dăm şi lui o mână de 

ajutor! – l-am rugat cu gândul la Elena.

– Da?! Nu mi-a spus, a părut el surprins. Ne-am 

întâlnit, mai acum vreo două zile în urmă, şi zicea că 

i s-a pus un junghi la inimă. Bietul om! Şi nu ar fi 

bătrân! De, singur în viaţă, iar singurătatea, moarte 

sigură! I s-a prăpădit femeia când să nască. Şi 

copilul, tot atunci! A rămas cu fata asta! Se uită la ea 

ca la ochi din cap!– şi-a amintit el cu tristeţea agăţată 

parcă pe genele veşnic treze. Dar hai, că bine zici! 

Mai schimbăm şi o vorbă… Mai vedem ce zice şi 

lumea… Că Bircă şi ăsta…– vorba ta – că am uitat 

cum îl cheamă… nu e nici începutul şi nici sfârşitul!

* * *

(va urma)



Momentul lansării volumului La Lilieci – 6 cărţi în 
căutarea lui Marin Sorescu, (sâmbătă 05.09.09), 
autor Marian Barbu, şi aniversarea acestuia, a 
copleşit şi emoţionat peste măsură. Participarea 
foştilor elevi, astăzi profesori de renume, a 
diverselor personalităţi din lumea culturală 
craioveană, a celor care i-au fost alături o viaţă, a 
conturat şi mai mult farmecul arhitectural din Sala 
Oglinzilor a Muzeului de Artă din Cetatea Banilor.

Sub lumina acestui început de toamnă, elogiile, 
legate de frumoasa vârstă, dar şi referirile concrete 
la volumul lansat şi la întreaga sa operă, au creat un 
spectacol literar, în sensul cel mai nobil al 
cuvântului. Amintim pe Tudor Nedelcea, cel care a şi 
deschis comunicările, Dan Lupescu, Beatrice Silvia 
Sorescu, Mircea Pospai, Costică Barbu, Nicolae 
Bălaşa şi alţii.

Aşa cum se poate sesiza chiar din capitolul 
„Gratitudini” al cărţii, subsemnatul, autorul acestor 
cuvinte (ce se vor a fi omagiale), şi soţia, Beatrice 
Silvia Sorescu, au fost alături de domnul profesor 
chiar din ziua în care a apărut ideea de a scrie 
studiul. Unul cu profund caracter ştiinţific! Spre 
finalizarea lucrării, am avut chiar câteva discuţii cu 
distinsul profesor, privind ilustrarea coperţilor. Toate 
aceste lucruri m-au făcut să cred că apariţia cărţii nu 
mai este o noutate pentru mine. Aşteptam, într-un 
mod firesc, un exemplar, cu care să mă mândresc 
peste timp. 

Surprinzător, însă, niciuna din supoziţiile 
imaginate nu s-au adeverit. Şi asta pentru că, la 
deschiderea volumului, am găsit o surprinzătoare 
dedicaţie: Cartea se dedică nepoţilor mei: Alexandra 
Ioana (Canada), Ştefan Bogdan, Thomas Gabriel 
(USA), spre aducere aminte că părinţii şi bunicii lor 
ştiau bine Limba Română.”

La prima vedere, acest mesaj pare unul banal şi 
contingent, ca oricare altul, însă decriptat, el, 
mesajul, tinde spre cel puţin trei sensuri. Unul, cu 
încărcătură ontologico-filosofică (impus de verbul 
„ştiau”, verb care va avea încărcătura unui prezent, 
a unui prezent imediat, urmat de viitor, atunci când 



Alexandra şi ceilalţi vor şti să citească şi să 
preţuiască înscrisul), al doilea sens, gnoseologic, 
dat de acelaşi verb („ştiau”şi „în căutarea'', cu sensul 
de cunoaştere comprehensivă), şi, într-un al treilea 
sens, probabil, unul subsidiar, conturat de un 
presupus imperativ: să ştiţi şi voi! Acest „să ştiţi şi 
voi” dezvăluie, în toată splendoarea sa, dragostea şi 
grija părintească pentru nepoţii săi, dar şi dragostea 
de mare profesor pentru Limba Română, pentru 
poporul din care face parte şi căreia îi aparţine. 
Copiii, Simona şi Bogdan Barbu, apoi nepoţii 
domnului profesor, ca şi alţi români, sunt, cu sau fără 
voia lor, purtători ai genei româneşti, a 
românismului, fără încărcătura peiorativă, în lume.

La prima vedere, acest volum, în care sunt 
adunate toate regionalismele şi arhaismele din cele 
6 cărţi „La Lilieci” de Marin Sorescu, pare a fi un 
studiu, o cercetare ştiinţifică cu valoare de dicţionar, 
ce trebuie consultată ori de câte ori este nevoie. În 
mare, aşa şi este! Dar lucrurile pot fi văzute şi în alt 
fel, câtă vreme este vorba de cuvânt şi de folosirea 
lui, (versetul 1.1 din SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ 
IOAN poate convinge mai mult: „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi cuvântul 
era Dumnezeu”); de adevărul înscăunat în cuvânt şi 
de căutarea lui, adică este vorba de limbă, limbaj şi 
relaţionarea acestora cu lumea. În acest context, 
repunerea în valoare a cuvintelor folosite de către 
Marin Sorescu, a cuvintelor neinvadate, cuvinte 
devenite semn şi semn de întrebare, aici şi oriunde 
în lume, şi „căutarea” sugerată de titlul cărţii lansate, 
căutare spre cunoaştere a poetului din Bulzeştiul 
Doljului, deschide perspectiva unui veritabil discurs 
filosofic. 

Facem această afirmaţie, în primul rând, cu gândul 
la filosofia continentală de la începutul secolului 
XVIII şi până la jumătatea secolului XIX, filosofie 
care afirmă prin Schleiermacher că adevărul, chiar 
adevărul absolut se găseşte în cuvânt, în limbaj. El 
indică în acest sens, spre cercetare, în primul rând, 
textele biblice, textele sacre şi, apoi, principalele 
scrieri şi înscrisuri, din antichitate. Pentru 
descifrarea sau limpezimea căutărilor, autorul 
anterior amintit susţine o serie de conferinţe publice, 
despre hermeneutică punând astfel bazele unei noi 
metode de cunoaştere: Metoda Hermeneutică, 
eronat echivalată de unii cercetători astăzi, doar cu 
interpretarea sau, mai grav, cu exegeza.

 Lui Schleiermacher îi urmează, pe aceeaşi linie a 
credinţei, conform căreia adevărul se găseşte în 
cuvânt, filosoful şi psihologul, Wilhelm Dilthey, apoi 
Martin Heidegger şi Ludwig Wittgenstein (n.,  – d., /). 
Ultimul este, probabil, cel mai important filosof al 

limbajului din secolul trecut, chiar dacă în cursul 
vieţii a publicat o singură carte: Tractatus Logico-
Philosophicus (). Această lucrare nu are mai mult de 
100 de pagini, însă este una dintre marile opere ale 
secolului al XX-lea. Structurată în propoziţii riguros 
numerotate, tratatul are 6 părţi (trebuie să amintim 
că Wittgenstein avea o manie în acest sens şi scria 
puţin. Chestiunea în cauză l-a scos din sărite pe 
Russell şi i-a angajat o stenografă). Prima parte a 
tratatului este o ontologie, a doua parte este o 
gnoseologie, a treia parte este o teorie generală a 
modelării, a patra este logica, a cincea parte este 
epistemologia, iar ultima parte este despre etică, 
estetică şi misticism. 

Tema centrală a cărţii este relaţia limbaj–lume şi 
încearcă să răspundă la întrebarea ce traversează 
întreaga lucrare: cum poate fi descrisă lumea prin 
limbaj? 

Privind cu răbdare şi discernământ, atât Sorescu, 
în ciclul La Lilieci, cât şi Prof. univ. dr. Marian Barbu, 
în cartea lansată, fac acelaşi lucru, într-un mod 
delicat şi subtil, fără a cădea în ermetism.

“Lumea este totalitatea faptelor şi nu a lucrurilor” 
afirmă gânditorul austriac, răsturnând aproape toate 
conceptele filosofice de până atunci, fapt ce îl pune 
în postura de a nu fi luat în seamă o bună perioadă 
de timp, sau de a nu fi înţeles de reprezentanţii 
Cercului de la Viena, cărora se alăturase doar 
formal.

Parafrazându-l pe Wittgenstein, spunem şi noi: 
„Lumea este totalitatea faptelor şi nu a lucrurilor”, 
însă cu următoarea adăugire: a faptelor care 
fiinţează, în sensul ontologic al lui Heidegger, 
autorul german care, redechizând, după aproape 
2000 de ani, problema fiinţei, o conturează la nivelul 
Dasein-ului uman (în prima parte a filosofiei sale), 
sau a unui atribut al acestuia (în ultima parte).

Profesorul, scriitorul, ziaristul Marian Barbu, la cei 
70 de ani, este Omul-aruncat-în-lume, este Omul 
care, o viaţă, şi-a căutat luminişul, în încercarea de 
a-şi lumina semenii, este Omul care, prin opera sa, 
prin toate faptele sale fiinţează, punctându-şi timpul, 
vremea, pe pânzele căreia stăruie.

Pentru că, aproape tot ce am spus anterior este o 
speculaţie centrată pe filosofia fiinţei, nu putem 
încheia fără a reaminti celebra frază a lui 
Parmenide: „Fiinţa este şi nu poate să nu fie”. 
Facem această chestiune şi numai pentru a putea 
enunţa o expresie ce i se potriveşte mănuşă, 
sărbătoritului: Un om, o viaţă, o operă! În acest 
context, ne întrebăm retoric: Poate, oare, 
profesorul, scriitorul, ziaristul, omul Marian Barbu să 
nu fie?



SARBATOAREA HANUCA LA EVREI, 
opt zile în luna Kislev (11-18 decembrie 2009)

 Evreii sărbătoresc „Hanuca”, supranumită sărbătoare a „Luminilor” 
sau „Victoriei”. „Hanuca” marchează o perioadă din istoria luptelor duse 
de evrei pentru independenţă şi păstrarea credinţei. 
În anul 165 î.Hr. a avut loc revolta evreilor conduşi de Iehuda Maccabi 

împotriva prigoanei dezlănţuită de monarhul elenist Antiohus Epiphanes, regele Siriei şi 
al Palestinei, cel care a interzis circumcizia, şabatul, a ars cărţile sfinte şi a profanat Templul din 
Ierusalim închinându-l lui Jupiter. Poporul evreu a îndurat sălbatica tiranie, dar a refuzat să se închine 
zeilor şi nu şi-a renegat religia. Lupta evreilor a fost victorioasă. La sfinţirea Templului a fost regăsită 
Menora = candelabrul, dar nu era ulei pentru luminarea Templului decât pentru o singură noapte. Prin 
forţa Creatorului s-a săvârşit minunea şi candelabrul a luminat opt zile în şir. În amintirea acestui 
miracol, în fiecare din serile sărbătorii de Hanuca (sărbătoarea ţine opt zile), atât în sinagogi cât şi 
acasă se aprinde câte o lumânare ce se pune într-un sfeşnic, cu denumirea de „hanuchia”. Aseară (11 
decembrie 2009) s-a aprins prima lumânare. În această seara se aprind două lumânări, mâine, trei 
ş.a.m.d. până la opt lumânări. Obiceiuri de Hanuca sunt: titirezul tradiţional, jocurile de cărţi şi banii de 
hanuca. Ca mâncăruri tradiţionale sunt gogoşile umplute cu dulceaţă „sufganiot” şi chiftelele de 
cartofi „latkes” sau „levivot”. În ebraică se urează „HAG HANUCA SAMEACH!” (SARBĂTORI 
FERICITE DE HANUCA!).

Artist plastic & publicist, Haifa, Israel

„Creaţia artistică a Lianei este un Imn dedicat omului. 
Omul în sine, obiceiurile lui, obiectele lui, visurile lui. 

Toată creaţia artistică a Lianei este de fapt doar exprimarea în pictură 
a înţelegerii şi a imensei dragoste pentru oameni ce o caracterizează!” 
(Elron, Jurnalul săptămânii, 29 octombrie 2009 – citat din câteva pagini dedicate pictoriţei Liana Saxone-

Horodi la vernisajul expoziţiei „Excursie în Vadi Nisnas” din 1995, pagini puse la dispoziţia pictoriţei de către 
Lidia, soţia regretatului pictor Baruch Elron).

Am admirat peisajele realizate de Liana Saxone-Horodi având, după cum a mărturisit artista, 
genericul, – „De la Haifa în România şi înapoi” –, adică descrieri nuanţate ale impresiilor culese, 
deopotrivă, în ţara în care trăieşte şi ţara în care s-a născut, mai precis, pitorescul unor peisaje, în 
special a celor de la Haifa şi de la Braşov.

Am încercat să disting deosebirile de luminozitate dintre lucrările cu subiecte din România şi cele 
din Israel, dar cu foarte mici amănunte, exprimate în pete discrete de culoare, ele sunt ca şi 
insesizabile. Soarele este acelaşi, deşi luminează altfel, iar cerul, când e liber de nori nu e altul. Artista 
creează astfel o acoladă sentimentală între două locuri de pe glob, la fel de apropiate sufleteşte. Ne-
am bucurat la această nouă întâlnire cu opera ei să ne amintim şi de minunatele portrete, între care 
cel al tatălui, Valentin Saxone, de pe coperta volumului de memorii „Speranţe în întuneric”. Şi, nu în 
ultimul rând „am consemnat expresivitatea desenului şi a cromaticii, care trec de îndată la privitor, ca 
un semn al unei firi artistice expansive şi sincere. (Carol Isac, Ultima Oră/1 noiembrie 2007, Israel, 
impresii de la vernisajul expoziţiei de la Institutul Cultural Român din Tel Aviv).



Am dorit să aflăm mai multe despre pictoriţa Liana Saxone – Horodi, acum, în 
preajma aniversării a 50 de ani de creaţie, şi, prin amabilitatea sa, ne-a acordat un 
interviu, după cum urmează:
Lucreţia Berzintu (L.B):  Stimată Doamnă, Liana Saxone – Horodi, în primul rând 
doresc să vă felicit pentru cei 50 de ani de creaţie şi LA MULŢI ANI! V-aţi născut în 
România, sunteţi şcolită în România, aţi trăit bucurii şi necazuri în România. 
Despre începutul descoperirii talentului în artele plastice, ce ne puteţi spune, mai 
ales că aţi început să studiaţi pictura la o vârstă fragedă? Cum a fost pregătirea cu 
Riza Propst – Kreid?

Liana Saxone Horodi (L.S-H): Am început să desenez de la vârsta de 8 ani. Prima 
mea lucrare a fost portretul tatălui meu. Copil, frecventam cursul de desen al 
pictoriţei Riza Propst-Kreid – vecină cu noi la Bucureşti – şi, plecam acasă 
plângând, deoarece mie nu-mi dădea atenţie, nu-mi spunea ca celorlalţi elevi, 
dacă-i bine sau rău, ceea ce făceam. Mulţi ani după aceea, când am reîntâlnit-o în 
Israel, ea a explicat într-una din cronicile sale de artă: „(Liana) era prea mică, o 
lăsam să deseneze în voie – mă temeam că o îndrumare să nu o scoată din lumea 
ei de copil (…) Şi apoi, ştiam că un talent atât de timpuriu, de multe ori, în 
adolescenţă se pierde de parcă nici n-a fost. Câteodată, însă rămâne. La Liana 
Saxone nu numai că a rămas şi s-a dezvoltat, dar este chiar miezul vieţii ei”. 
Aceste câteva rânduri, scrise de prima mea profesoară, mi s-au întipărit în 
memorie, mai mult decât tot ce s-a scris mai târziu despre mine.

(L.B): V-a influenţat cineva pentru pictură? Părinţii dumneavoastră au avut vreun 
rol în acest sens? Când aţi studiat cu Rudolf Schweitzer – Cumpăna? Ce a 
însemnat maestrul pentru dumneavoastră?

(L.S-H): Visam să studiez pictura încă din anii de liceu, în Bucureşti, unde exista şi 
o Şcoală Medie de Arte Plastice, dar tatăl meu a fost de altă părere şi, aşa am 
ajuns la un liceu teoretic, cunoscuta şcoală de fete, „Liceul Central”. Am terminat 
liceul şi, din nou tata nutrea alte planuri pentru mine: să studiez arhitectura, o 
„profesiune serioasă”, aşa cum cerea „moda” epocii. Dar… nu a fost să fie! Eşec! 
Am picat la examenul de admitere, în mod oficial la desen, în realitate la „dosar” – 
fiică de avocat, scos din barou fiindcă refuzase să colaboreze cu regimul. Acelaşi 
„dosar” care m-a împiedicat ulterior să fiu admisă la Institutul de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu”. Tata mă iubea imens şi până la urmă a cedat. Prin prietenul 
lui din copilărie, cunoscutul critic de artă Ionel Jianu, am ajuns la maestrul Rudolf 
Schweitzer-Cumpăna, elevă în particular. Maestrul era un pictor renumit, în plină 
creaţie. Lucra cu noi, cei câţiva elevi care luam lecţii cu el, iar eu, „ucenicul”, 
numai ochi şi urechi, voiam să fur toate secretele meseriei. Eram beată de 
fericire. Aşteptam cu nerăbdare ziua în care mergeam în micul său atelier. Acest 
primitor şi auster atelier al Maestrului Schweitzer era în realitate o extra-facultate 
de Arte, de Omenie şi de Profesionalism. 

(L.B): Cum s-a manifestat în artă, acea dramă trăită la 19 ani, când tatăl 
dumneavoastră a fost arestat pe motive politice?

(L.S-H): Aveam 19 ani şi, devenisem cunoscută. Un portret făcut de mine a fost 
publicat într-o revistă literară de prestigiu. Dar, tatăl meu a fost arestat şi 
condamnat ca „duşman” al regimului comunist, iar eu, a trebuit să las pictura şi să 
lucrez obiecte de artizanat în lemn, de unde atracţia mea pentru arta decorativă.

(L.B): Când aţi făcut prima expoziţie personală şi cum a fost impactul cu publicul?
(L.S-H): Dintr-o întâmplare fericită, prima mea Expoziţie a avut loc în Israel, la 
Casa Ziariştilor „Beith Socolov”, din Tel-Aviv. Se petrecea în august 1966. Lume 
multă, succes de public, ziarele scriau în ivrit, idish, română, existau toate 
motivele să fiu omul cel mai fericit de pe lume, dar figura mea arăta de parcă mi se 
„înecaseră toate corăbiile”, Mă simţeam tristă fiindcă nu-mi găsisem încă 
„perechea”.

(L.B): În România aţi expus din lucrările dumneavoastră?
(L.S-H): Nu departe de casa Maestrului Rudolf Schweitzer Cumpăna, se afla 
Groapa Floreasca, de unde o mulţime de ţigani s-au perindat ca „modele” în 
atelierul său. Pe unii dintre ei i-am pictat şi eu, urmărind la fel ca şi dascălul meu 



să realizez chipuri umane, care au o viaţă interioară. La fel ca şi 
Maestrul, notam numele personajelor, care ieşeau astfel, din 
anonimat. Zilele acestea mi-am adus aminte de portretul în 
cărbune a lui Moş Gheorghe, expus la Expoziţia Artiştilor 
Amatori de pe lângă Casa Sindicatelor, unde alături de prietena 
mea, pictoriţa bucureşteană Liana Petruţiu, frecventam un Cerc 
de Creaţie. Portretul apăruse la „loc de cinste” în anul 1959, în 
„Gazeta Literară”. Din păcate, nu am păstrat revista. 
Încrezătoare în „minuni”, am apelat la prietena mea, scriitoarea 
şi jurnalista Lavinia Betea, rugând-o să încerce să îl caute. 
Minunea nu a întârziat să vină! Portretul meu „Moş Gheorghe” 
figura pe loc de cinste, alături de desenul în cărbune al prietenei 
mele Liana Petruţiu, „Miezuitoare la Uzinele Mao-Tze-Dun”, în 
numărul din 23 iulie 1959. Ce vreţi? Trăiam în epoca realismului 
socialist! De altfel, am o scrisoare în original, din 28 august 
1959, din partea Ministerului Învăţământului şi Culturii – Casa 
Centrală a Creaţiei Populare – care mă felicită pentru 
participarea la cea de a 4-a expoziţie internaţională de artă plastică a artiştilor amatori, organizată de revista 
„The Artist” din Londra, la sfârşitul anului 1958.

(L.B): Cum vă alegeţi temele în pictură? 
(L.S-H): Pictez mai ales după natură. În Israel, spre deosebire de România, este o altă lumină, alt peisaj, alte 
condiţii. Mai greu să-ţi iei uneltele de pictură şi să te instalezi în mijlocul naturii, pentru că soarele arde 
puternic, vântul îţi poate „mătura” totul, când nu te aştepţi. Totuşi, de la fereastră am pictat lucruri minunate. 
Aşa am realizat primele tablouri care se găsesc în casa sorei mele. Unul din ele reprezintă „Curtea 
Ulpanului Borohov”, pomi, cabane în care noii veniţi buchiseau noua limbă. Vis-a-vis de casa unde a locuit 
sora mea, se clădea „Casa de bătrâni a medicilor”. Încă nu apăruseră schelele şi pe bolovanii albi se juca 
lumina, alternând strălucirile cu umbrele, obţinând o suprafaţă accidentată. Puternic în vibraţie şi culoare 
este tabloul intitulat „Şuc Ha-Carmel”, tot din primii ani, după sosirea în Israel. Nu-i de mirare că tabloul 
exercită o impresie puternică. Pieţele m-au atras prin pitorescul lor, încă din copilărie. Locuiam doar, la 
Bucureşti, lângă Piaţa Amzei şi de la terasa casei am pictat de nenumărate ori, tarabele din piaţă şi parcă-i 
auzeam pe precupeţi strigând: „Castraveţii ca băieţii, dovleceii frumuşeii…” În 1995 am creat o serie 
importantă de lucrări bazate pe impresiile culese din desele plimbări prin Wadi Nisnas– un vechi cartier al 
Haifei. Ileana Teicher – curatoarea expoziţiei „Până acum – patruzeci de ani de creaţie” (1999) a scris: 
„Sinceritatea şi autenticitatea pe care a găsit-o în clădirile lipsite de manierism, îmbătrânirea plină de 
farmec a caselor, împletirea dintre romantic şi nostalgic, au impresionat-o profund pe Liana. În felul acesta 
ele apar în picturi: modeste şi fără pretenţii, vopsite în culori moi şi calde, ruinate dar consolidate în 
compoziţii bine conturate, împodobite cu verdele vegetaţiei sau cu ghivece de flori colorate, expunându-şi 
arcadele colorate, pereţii coşcoviţi care au fost revopsiţi de multe ori, de fiecare dată în altă nuanţă, 
mândrindu-se cu podoabele din fier forjat– căci este cunoscuta atracţia Lianei pentru arta decorativă”.
Copacii sunt un element care revin în picturile mele, plin de simboluri şi încărcat de personificare. Pe unde 
merg copacii mă atrag în mod special, au ceva dramatic. În Kibutzul „Mişmar Haemek”, unde am petrecut 
primele luni după sosirea în Israel, învăţând limba, alături de grupul monumental „Colţul diasporei”, dedicat 
victimelor Holocaustului, se află doi copaci înlănţuiţi pe lângă care nu am putut trece niciodată indiferentă. 
Mă uitam la ei şi mă gândeam: sunt „înlănţuiţi la bătrâneţe”. Aşa s-a numit tabloul pe care l-am pictat, având 
ca model aceşti doi copaci. În mintea mea faptul se personifică, căpăta nume şi dimensiuni. Sunt copaci 
care au ars, alţii au înflorit, copaci care străjuiesc străzile, în cele mai diferite forme. Nu poţi să nu-i observi. 
Prietena mea Liana Petruţiu a fost în vizită în Israel şi, copacii cu frunzele roşii pe care i-a văzut aici, i-a 
inclus într-un film de desene animate. Spectatorii au crezut că-i un produs al imaginaţiei. Dar aceşti copaci 
există aici, în Israel, sunt o parte din natură. Căldură, autenticitate, receptivitate şi dragoste pentru lumea 
înconjurătoare – vegetaţie, obiecte şi oameni – asta-i ceea ce am vrut să realizez, spontan, sincer, afectiv. 
Am o singură dorinţă, ca la expoziţia care va „încununa 50 de ani de „căutări” şi „găsiri”, să transmit emoţiile 
privitorilor, astfel ca nimeni să nu treacă nepăsător şi rece pe lângă tablourile expuse.

(L.B): Ce tehnici preferaţi?
 (L.S-H): Nu-i de mirare că m-am lăsat furată de pictura în ulei, nelimitându-mă la studiul desenului, cum îmi 
spusese criticul de artă Ionel Jianu, când mă recomandase lui Schweitzer. Aceasta, deoarece pictura 
Maestrului era fascinantă. Toată arta lui rezida în culoare, în miezul culorii, în vibraţia ei vie, în jocul fantastic 
de umbre şi lumini. De aceea prefer pictura în ulei, deşi am făcut şi acuarele şi desene în cărbune.



    Niciodată nu uit sfatul lui Schweitzer de a mă opri înainte de a strica lucrarea prin adăugiri dăunătoare. 
„Mai bine decât bine este rău – spunea Maestrul – trebuie să ştii unde să te opreşti”. Acest lucru-i valabil, de 
altfel, pentru orice activitate.

(L.B): Sunteţi un artist plastic cu o experienţă de jumătate de secol. În ce constă originalitatea unui pictor?
(L.S-H): Cu ocazia primei mele expoziţii, în Israel, în 1966, s-au întâmplat şi lucruri interesante, peste care 
nu aş dori să trec cu vederea. Mergeam spre Haifa, unde locuia sora mea, şi în vagonul restaurant (pe 
vremea aceea, trenurile aveau asemenea vagoane) am întâlnit o parteneră simpatică de discuţii, fără să 
bănuiesc o clipă, că-i o ziaristă cunoscută de la ziarul ebraic „Maariv”, aşa că, tot ce povesteam devenise în 
realitate un interviu. Astfel, a apărut un articol intitulat „Cei ce caută…”. Citez: „Dintr-o tânără talentată, care 
picta în ţara de origine portrete de «oameni ai muncii», ţărani, muncitori şi sate în maniera «realismului-
socialist» s-a renăscut o pictoriţă care creează într-un stil mai liber (…) Se vede din picturile ei că-i într-o 
beţie şi, nu din vin…” Îi spusesem: „Încă nu am găsit. Fac parte dintre cei ce caută…” Cât era de adevărat şi 
cât de valabil, se dovedeşte şi astăzi. Niciodată nu m-am declarat mulţumită de ceea ce am realizat; am 
căutat să învăţ permanent, de la Maestrul Cumpăna, de la Institutul Avni, din participarea la Cercul de 
Creaţie condus de Yehuda Yatsiv, din vizitarea expoziţiilor şi muzeelor, din observarea a tot ce mă 
înconjoară. 

(L.B): Aveţi un moment în viaţă care v-a marcat pe parcursul vieţii?
(L.S-H): Şi încă cum… Întâlnirea cu omul care a devenit soţul meu. Ne-am întâlnit târziu, două 
temperamente total diferite şi, am reuşit să facem „casă” împreună. Azi avem toate motivele să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce am realizat în 36 de ani de când suntem căsătoriţi. Au fost însă oameni de 
„rea credinţă”, aşa zişi prieteni, care mi-au spus: „Ai prins pe Dumnezeu de picior!”. Cred că cel mai nimerit 
lucru pe care l-ar face, ar fi să-l întrebe pe soţul meu – Mirel – dacă aşa este. În „dialogul” cu regretatul Liviu 
Moscovici, apărut la sfârşitul lunii octombrie 2008, în ziarul „Viaţa Noastră”, i-am declarat: „Din prima clipă în 
care l-am cunoscut, l-am <avertizat> că sunt o fire impulsivă dar… asta are şi o parte pozitivă, fiindcă vorba 
proverbului: <ce-i în guşă-i în căpuşă>. De fapt, astăzi, după aproape 36 ani de căsătorie, am ajuns la 
concluzia că trebuie să înveţi să trăieşti împreună. Nu-i uşor, trebuie să înveţi să mai cedezi câteodată, ceea 
ce eu nu prea am fost dispusă cam niciodată şi, trebuie să-l primeşti pe celălalt aşa cum l-a creat 
Dumnezeu, nu cum ai vrea tu să fie…Aici poţi să-l întrebi pe Mirel…”

   La „acuzaţiile” pe care i le-am adus – cum subliniază Liviu Moscovici – Mirel a răspuns: „Cred că am izbutit 
să am o mică influenţă asupra ei, încercând, cu riscul de a se supăra, să-i pun o frână în reacţiile ei prea 
impulsive şi, mai ales, s-o conving că nu toată lumea trebuie să te iubească sau să fie de acord cu punctul 
tău de vedere… Contrastele se atrag… Liana este artistă, cu picioarele pe pământ, de aceea m-a ales pe 
mine…”

(L.B): Vizitaţi România periodic?
(L.S-H): Din anul 2000, aproape că am vizitat România în fiecare an. În majoritatea cazurilor pentru a 
perpetua memoria Maestrului Rudolf Schweitzer-Cumpăna, odată în excursie de rădăcini pe urmele 
„neamului Horodnicenilor” (soţul meu se numea Horodniceanu), la un „Simpozion al Românilor de 
pretutindeni” organizat de TVR-i şi, anul trecut cu familia, fiul cel mare cu soţia şi fetiţele. Aproape în fiecare 
an am fost prezenţi la Târgurile de carte.

(L.B): Vă despărţiţi greu de un tablou, atunci când îl vindeţi?
(L.S-H): Nu eşti prima care mă întrebi acest lucru. Răspunsul este, da şi… nu. În majoritatea cazurilor, 
tablourile au fost achiziţionate de prieteni şi cunoştinţe aşa că nu s-au înstrăinat cu totul. Au fost reacţii 
interesante de la cei ce au cumpărat. Unii cumpărători au spus: „am pus tabloul tău în dormitor şi, îmi dă o 
senzaţie plăcută să-l privesc înainte de culcare şi când mă trezesc”. „Calificativul” cel mai de preţ l-am 
căpătat de la fosta profesoară de limba română de la „Liceul Central” din Bucureşti, unde am învăţat, 
doamna Victoria Manolescu. Achiziţionând două tablouri pentru strănepoţii ei din Seatle, State Unite, mi-a 
spus: „Eu nu am bijuterii să las moştenire nepoţilor mei, tablourile tale sunt bijuteriile mele”. Pot considera 
acest calificativ mai semnificativ decât orice critică de artă.

(L.B): Acum aş vrea să intrăm puţin şi în atmosfera scriitoricească, având în vedere că aveţi şi acest talent, 
de a scrie articole cu diferite teme, publicate în toată lumea. De ce scrieţi? Este un altfel de exteriorizare a 
interiorului?

(L.S-H): Văd că am intrat în alt subiect. Aici, îmi permit, pentru prima oară să „declar” şi lucruri dureroase pe 
care le-am luat într-atât la inimă, până a ajuns în „pioneze”. În viaţă, nu ai numai succese, există şi eşecuri 
şi, trebuie să recunosc…am avut şi eşecuri. 

   Pe principiul: „cultura uneşte…politica dezbină” am pornit, în urmă cu şapte ani, cu tot entuziasmul de care 
sunt capabilă, la activitatea Cercului Cultural din Haifa, „declarând” că deviza este „Să ne simţim bine 



împreună!”. Şi am început să activez, rugându-mă lui Dumnezeu ca reuniunile noastre periodice să 
cuprindă o varietate de programe cât mai atractive, şi faima lor, „trecând de la gură la ureche”, sălile să 
devină neîncăpătoare. Denumirea cercului, similară cu a Cercului Cultural din Ierusalim, pe care-l 
apreciem, a fost dată cu consimţământul acestuia, promiţând să „nu facem firma de râs”. „Vă urăm mult 
succes şi…să nu vă certaţi, Doamne fereşte!” ne-au spus cărturarii de la Ierusalim, Safirman şi Volovici, 
speriaţi de componenţa comitetului…patru femei! Era ceva în asta…patru femei…patru 
temperamente…şi…din păcate cred că a fost o „premoniţie”…de peste trei ani…au ramas doar trei. Şi 
totuşi…am continuat să povestesc, ori de câte ori am avut prilejul, despre existenţa şi activitatea acestui 
Cerc, cu toate că pentru mine însemna durere, însemna eşecul meu personal.

(L.B): Se ştie că de-a lungul anilor, Israelul a fost mereu atacat de inamici de tot felul. Aşadar, cum v-aţi 
adaptat într-o ţară lovită de terorism? Mai ales că locuiţi spre graniţa cu Libanul, unde fiinţează organizaţia 
teroristă Hesbolla?

(L.S-H): Mereu am scris în coloanele ziarului: „În lumina situaţiei de tensiune în care trăim astăzi, în care 
Intifada colorează zilnic ziarele noastre cu roşu –culoarea sângelui şi cu negru culoarea doliului – 
necesitatea de a ne întâlni este mai acută ca oricând şi sperăm – prin calitatea programelor noastre – să 
realizăm un act de autentică cultură” (ma refeream tot la Cercul Cultural din Haifa). Eu trăiesc în Israel de 45 
de ani, am trecut nu ştiu câte războaie şi, totuşi, mergem la teatru, la filarmonică, ne întâlnim cu prieteni, 
scriem, pictăm, într-un cuvânt… continuăm să trăim în mod normal...

(L.B):  Aveţi planuri de viitor? Pe când o apariţie editorială, care să cuprindă articolele publicate de-a lungul 
anilor?

(L.S-H): Te anunţ, declar pentru prima oară ce „plănuiesc” în viitor: De la tata nu am moştenit averi, nu aveam 
ce să moştenesc pentru că i-a plăcut să trăiască. Dar… am moştenit arta cuvântului – scris şi oral. De la 
Dumnezeu am fost binecuvântată cu talentul la pictură şi pentru că nu am vrut să mă risipesc, este ceea ce 
am făcut 50 de ani cu seriozitate, şi cu „pretenţia” de a face acest lucru cât mai bine. După o expoziţie, vine o 
perioadă de odihnă şi deconectare, dar probabil că de astă dată va dura mult, pentru că vreau să scriu. Întâi, 
vreau să adun într-un volum tot ceea ce am scris până acum şi poate…poate, într-o zi să apară şi un „Album 
de artă Liana Saxone”.

(L.B): Ce pasiuni aveţi?
(L.S-H): Ce pasiuni am? Ca să te distrez puţin, am să-ţi povestesc ceva legat despre ceea ce am scris 
despre tatăl meu: „i-a plăcut să trăiască”. În urmă cu ani, fiul meu cel mare (35 de ani) m-a întrebat:

   – Mamă, dacă nu ţi-ar fi plăcut bijuteriile, călătoriile, tot felul de colecţii (păpuşi, porţelanuri fine, etc), am fi 
fost milionari?

   – Tu ce crezi?
   Fără să se gândească mult mi-a răspuns:
   – Să dea Dumnezeu, să-mi fie toată viaţa aşa cum mi-a fost la noi acasă!
(L.B): Aveţi vreun mesaj de transmis românilor de pretutindeni?
(L.S-H): În cuvântul rostit la simpozionul omagial cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naşterea pictorului 
Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti (Palatul Şuţu -20 iunie 2006) 
am spus: „Eu sunt mândră că sunt evreică. Trăiesc în Israel şi nu uit că m-am născut şi educat într-o ţară 
minunată cu oameni minunaţi cum este România. Şi să ştiţi că, în Israel nu sunt singură; în toate domeniile 
de activitate, cei originari din România s-au evidenţiat, punându-şi amprenta prin realizări deosebite şi nu 
uită niciodată să pomenească de şcoala românească şi de profesorii pe care i-au avut”. Şcoala, educaţia, 
prietenii din România, minunatele peisaje pe care le-am pictat de nenumărate ori, sunt destule motive ca să 
le urez românilor de pretutindeni să continue să-şi iubească ţara. Iar ţie, scumpă Românie ce-ţi pot dori? Să 
ai parte de o stabilitate politică, economică, şcolile să pregătească oameni educaţi şi cultivaţi aşa cum ne-a 
pregătit pe noi, într-un cuvânt prosperitate şi… să fie bine.

   Îmi permit s-o citez pe eseista Mihaela Albu, care în volumul „Et în America… jurnal 1999-2005” scrie 
„Numai când vom fi cu adevărat buni, vom fi capabili să mergem mai departe. (..). Cel cu sufletul împovărat 
de rău nu poate să gândească pozitiv, nu poate să aibă un ideal şi nu-l lasă nici pe cel din preajma lui să facă 
lucruri bune”. 

   În încheiere, trebuie să subliniez „curiozitatea” că, nu te-am întâlnit niciodată, nu ne-am vorbit niciodată 
dar, citindu-te şi apreciind talentul cu care scrii, am simţit nevoia să-mi deschid sufletul şi să-ţi dezvălui tot ce 
aveam pe suflet sau, mai bine zis o parte, partea cea mai importantă. Ar mai fi atâtea de spus…

Nu alerg după interviuri dar, nici nu le resping atunci când sunt făcute cu „suflet” şi profesionalism, realizând 
cu adevărat „portretul” meu. Nu-i uşor! Sunt o fiinţă mult prea complicată! Îţi mulţumesc. 

(L.B):Vă mulţumesc şi MULŢI ANI de creaţie! 



E ultima mea seară pe Insula Tanna. M-am plimbat cu pirogile pescarilor, am 
ascultat cântecele lor guturale, jalnice uneori, ritmate şi fierbinţi alteori, am mâncat 
peşte fript sau fiert în lapte de cocos, le-am ţinut copiii în braţe, le-am vizitat şi consulat 
bolnavii, ne-am rugat împreună lui Dumnezeu pentru sănătate, medicamentele le-am 
împărţit pe toate şi nu mai aveam, am predat câteva ore la şcoală, am vizitat satele 
sărăcăcioase, pielea mea miroase a fum, hainele mele sunt şifonate ca ale lor, nimeni 
nu are vreun fier de călcat, îmi încarc aparatele la generatorul de la şcoală, au unul 
solar. Copiilor nu le mai este teamă de mine, mă urmează cireadă oriunde mă duc, îmi fac servicii 
întrecându-se unul pe altul, îmi cară bagajele, îmi culeg flori, mi le agaţă în păr, fetele mă piaptănă, 
băieţii îmi culeg nuci de cocos, mi le sparg şi mă servesc cu miezul dulce sau îmi dau să beau sucul 
dulce acrişor să-mi ţină de sete, marea majoritate doar mă privesc ruşinaţi dar veşnic curioşi în a mai 
fura o privire. Fetele îmi mărturisesc cu jenă că le place mult pielea mea şi ar dori şi ele să aibă pielea 
mea şi părul meu, mă mângâie discret. Am împărţit o parte din hainele mele, le-am dat agrafele, 
oglinjoara, Labo a dorit foarte mult să-i dau penseta şi lacul transparent de unghii, să-i lucească şi ei 
unghiile. E ultima mea zi pe Tanna. Labo îmi reaminteşte des, lăcrimează. Sunt foarte sensibili la 
despărţiri. Aşa a fost şi când am plecat de pe Insula Moso, s-au trezit de dimineaţă de la 5 ca să îmi 
cânte pe plajă cântecul de despărţire. Plângeau! Fusesem cu ei doar 3 zile şi ei plângeau. Nici nu ştiu 
ce puteau plânge, după mine? Ne cunoşteam atât de puţin. Plângeau pur şi simplu plecarea. Ei nu 
pleacă, ei se întorc întotdeauna, e prea mic spaţiul ca să plece cu adevărat, iar plecarea mea 
definitivă era o sfâşiere pentru ei. Aşa am perceput. Acum Labo plânge pe înfundate. I-am explicat că 
nu are rost să se gândească la mâine, hai să ne bucurăm că e azi, aşa că acum râdea în timp ce 
plângea. A început şi Noa să plângă repetând într-una sorry, sorry, sorry, nu ştiam ce anume îi părea 
rău, că nu se putea abţine din plâns şi îşi cerea scuze de la mine sau repeta într-una durerea pentru că 
mâine plecam. Femeile în bucătăria lui Labo gătesc ultima cină de despărţire, va veni întreaga familie 
să mănânce şi mulţi alţii din sat. Tăiase o găină, mare serbare se mai pregătea! Am încercat să 
ripostez, să-i explic să nu facă aşa mare cheltuială, nici nu voise să audă, cum să nu, e ultima mea zi, 
mâine vei pleca! Labo nu gătea, era în perioada ciclului menstrual şi nu are voie să se atingă de 
mâncare pentru că dacă bărbaţii vor mânca din mâncarea gătită în această perioadă se vor îmbolnăvi 
îngrozitor. Am încercat să-i explic că nu e adevărat, că e doar o tradiţie, aşa că nu-i adevărat? întrebă 
ea, nu, nu e! Mă gândeam eu, dar totuşi s-a întâmplat că ei s-au îmbolnăvit când eu din greşeală am 
atins mâncarea, îşi aminti ea vreo experienţă trecută. Nu am încercat să-i schimb gândul, cel puţin 
avea o scuză pentru 7 zile să nu muncească, era destul de greu şi aşa. Labo avea voie să atingă 
propria mâncare doar cu ajutorul frunzelor, ca să nu-şi facă rău nici sieşi. Aşa că azi avea vreme de 
mine, m-a însoţit pas cu pas, acum se aşează rogojinile pe pajişte, încep copiii să se adune, se 
înserează, torul va avea loc în întuneric, la lumina unui foc şi a unui lămpaş.

Îl văd pe Naias venind fericit spre mine şi oprindu-se la oarecare distanţă ca să îl bag în seamă. E 
fratele profesorului Lakin, ghidul meu, el însuşi învăţător la clasele primare. E fericit, azi i s-a născut 
primul băiat. Îl felicit bucuroasă, ştiam că are două fete, dar a avea băiat e adevărata bucurie. Aseară 
am fost invitaţi la cină în casa lor pe deal, l-am rugat să-mi traducă câte ceva despre ceremonia 
circumciziei, mai ales că tatăl lui e specialistul satului în acest act chirurgical, era acolo şi bătrânul 
Keipal pregătit să-mi povestească amănunţit despre marea sărbătoare. Am petrecut două ceasuri în 
explicaţii despre obiceiul ca băieţii între 3-6 ani să fie izolaţi de familie şi să locuiască în casa ascunsă 
din pădure pentru 4 luni după ce Keital cu şeful satului şi alte ajutoare au efectuat circumcizia 
sângeroasă cu un cuţit de bambus. Copiii se vindecă în câteva zile, dar sunt supuşi la tot felul de reguli 
pentru purificare şi dedicarea lor vieţii colectivităţii. Nici ei nu au voie să mănânce sau să se atingă de 
mâncare cu propriile mâini, doar cu ajutorul frunzelor, exact ca femeile în timpul ciclului menstrual, nu 
au voie să-şi atingă feţele şi părul, tot timpul cineva îi păzeşte, îi hrăneşte, îi îmbracă, nu au voie să 
întâlnească în toată această perioadă nici o fiinţă feminină, sunt hotărâte graniţe peste care cei din sat 



nu au voie să treacă. Apoi, după perioada izolării, familiile pregătesc o masă îmbelşugată şi foarte multe 
împletituri, fuste noi, fuste de iarbă, colorate, pentru cadouri, se taie porci, trei zile ţin pregătirile de mâncare 
într-o bucătărie nouă pe care trebuie s-o construiască înainte de începerea sărbătorii, apoi seara, într-un 
cadru ceremonial, printre dansuri, copiii se întorc în casa tabu, numită Nakamal, acolo unde vor fi integraţi în 
societate, îşi vor regăsi mamele, familiile. E foarte costisitor, uneori tatăl dă tot ce are ca să fie la înălţimea 
cerinţelor rituale, Naias povesteşte cu lux de amănunte, eu notez cuvânt cu cuvânt, la un moment dat îl întreb 
când începe pregătirea pentru circumcizia unui băiat. Imediat ce se naşte, îmi răspunde el.. Iar azi lui i s-a 
născut un băiat. El ţine foarte bine minte ce am vorbit aseară, el e primul care îmi reaminteşte: aseară am 
vorbit despre circumcizie, iar azi mi s-a născut băiatul pentru că am vorbit despre asta, îmi spune el. Să ştii că 
rolul tău e foarte clar, încearcă să mă convingă când îmi vede zâmbetul, aş vrea să te rog să îmi spui un nume 
din ţara ta ca să îl numesc astfel pe fiul meu. Sunt de acord să îi spun, dar îi explic că un nume pur românesc 
ar putea fi greu de rostit în limba lui, mai bine un nume internaţional, un nume care se potriveşte în engleză, 
franceză, bislama şi alte limbi. Îi spun că aşa am procedat cu fiul meu, familia noastră fiind împrăştiată în 
multe ţări am ales un nume care să se potrivească tuturor limbilor. Cum îl cheamă pe fiul tău? Îi spun. El 
zâmbeşte mulţumit: aşa o să-l numesc şi pe fiul meu: Roland. Vom fi înrudiţi prin nume.

Serbarea a început, au loc discursuri şi mulţumiri din ambele părţi, toţi trec prin faţa mea şi îmi dau mâna, 
copii, bătrâni, tineri, îmi dau cadouri: poşetuţe împletite din bambus, fructe, roşii, poşetuţele mi le atârnă de 
gât. Fetele care mi-au fost alături mă îmbrăţişează şi se smiorcăie printre încercări de a râde. Le încurajez. 

Mâncăm cu toţii. E foarte întuneric, focul s-a stins, bateriile din lanterna mea dau semne de oboseală. Câinii 
care sunt la capătul rogojinei aşteptându-şi porţia dau semne de neastâmpăr, la fel purcelul alb, la un 
moment dat îi fură o bucată din porţia lui Naias. Copiii râd, Naias caută să recupereze piciorul de găină care a 
fost servit pentru tăticul proaspăt. Nu se mănâncă prea des pulpă de găină, aşa că o ia înapoi de pe jos şi 
începe s-o ronţăie dând un bobârnac purcelului care se refugiază grohăind. Copiii râd şi se uită la mine. Râd 
şi eu, dar mi se face greaţă. Nu mai pot să mănânc, noroc că am roşii în trăistuţele de bambus. 

Stelele aici se vad mai aproape ca oriunde, doar în India le-am mai văzut atât de aproape. Mâine voi pleca 
de pe Tanna. Nu-mi pare rău, de fapt aştept plecarea. 



 Am început să scriu când am intrat pe poarta 
amurgului vieţii, la 70 de ani, prin calea deschisă 
de publicaţia „Observatorul” din Toronto care mi-
a oferit cu generozitate spaţiul pentru o rubrică 
permanentă. Astfel, mi-am deschis sufletul şi 
lumea poate să umble slobodă prin el. Scriu ca 
să nu fiu singură, fiindcă iubesc oamenii şi din 
nevoia de iubire scriu şi astfel să mă leg de lume, 
să-mi prelungesc prezenţa printre oamenii din 
viitor, o fragilă mărturie că am existat. Prin scris 
mi se pare mai largă dimensiunea interioară. 
Scriu pentru o frumoasă comunicare cu oamenii 
şi pentru că mi s-a părut singura cale care duce 
la lumină. E o bucurie intelectuală pe care doresc 
să o transmit, dar şi pentru a face creierului o 
gimnastică de întreţinere. Scriu şi pentru a retrăi 
momentele deosebite din viaţa mea, privite şi 
cernute acum prin sita vremii. Retrăirile 
aşternute pe hârtie sunt pentru mine un fel de 
joacă a minţii făcută cu bucurie, deşi nu tocmai 
uşoară, dar îmi place fiindcă este stimulatoare şi 
generează energii creatoare. Scriind, se 
dezvoltă capacitatea de a declanşa mecanismul 
procesului unor îndelungi meditaţii. Când scriu 
simt un val de trăire nouă. Mă încântă puterea 
muzicală a cuvintelor şi a imaginilor create prin 
cuvinte. E un exerciţiu al puterii de a mă 
transfera, de a crea armonie din cuvinte, de a le 
da viaţă şi culoare.

 Scriu, fie despre lumea prin care mi-am 
depănat firul vieţii cu întâmplările ei, fie despre 
lumea văzută în excursii, ori despre universul 
scriitorilor îndrăgiţi. Tematica scrierilor mele este 
năucitor de diversă, unele sunt o stare de suflet 
în fierbere, altele sunt fapte de viaţă din care 
fiecare cititor să se poată regăsi şi să ia ce poate, 
ascultându-şi inima. Amintirile se nasc din 
arderile de odinioară şi din întâmplări care au 
astăzi alte înţelesuri, întâmplări care revin ca pe 
o mare scenă în care eu sunt personajul 

principal, dar care se poate 
întruchipa în alte mii de 
exemplare. Dar scriu şi pentru 
faptul că pe creier este un punct al scrisului, care 
are un fel de mâncărime şi trebuie să ajung acolo 
cu scărpiniciul.

 Prin scrierile mele adie uneori, fie un duh 
arhaic, semn de preţuire al strămoşilor noştri, fie 
câte o pală de romantism, chiar dacă astăzi se 
scrie după alte rosturi. Trăim prea trepidând într-
o lume a reclamelor ostentative, prea sufocaţi 
între zidurile betonului şi ale sticlei care sting 
treptat umanismul din noi, iar tehnologia 
comunicării mai mult ne însingurează şi ne 
sărăceşte trăirea interioară. Dacă nu m-am 
scuturat total de romantism, este şi din 
convingerea că romantismul înnobilează, 
umanizează, apropie mai mult oamenii între ei, 
dă aripi minţii şi sufletului, dă speranţe, încântă, 
dă frumuseţe înfloririi florilor, înfrunzirii frunzelor, 
şoptitului şoaptelor, sunetului cântecelor de care 
fiecare suntem însetaţi, ne dă vibraţia caldă a 
nostalgiei, chiar dacă nu vrem să arătăm. În 
fiecare din noi stăruie peste timp urme de 
parfum, de cuvinte nerostite, de amintiri de spus 
în singurătate, de şoapte abia îngânate. 
Dumnezeu ne-a dat şi această mare minune, 
amintirea. Nimeni şi niciodată nu-şi scoate din 
minte amintirile scumpe şi dragi, adevărate 
comori de trăiri care înseamnă frumosul, iubirea, 
fiinţa, viaţa, adică totul. Amintirile seamănă 
adesea cu ilustratele de demult, la care îţi arunci 
ochii din când în când, atras de vraja închisă în 
ele şi te laşi rostogolit în starea de bucurie şi 
trăire profundă ca în momentul trăit atunci, dacă 
nu chiar şi mai profund. Te laşi sedus de 
amintirile cu parfum narcotic ce te îmbie să-ţi 
desluşeşti memoria îndepărtată. Au uneori 
calităţi terapeutice, un fel de pansament alinător 
peste răni usturătoare.



 Scriu având în minte prietenii cărora mă adresez, 
dar şi cititorilor care au răbdarea să se aplece 
asupra scrisului meu şi pe care îi socotesc tot 
prietenii mei, chiar şi atunci când au puncte de 
vedere diferite de ale mele, căci, într-un anume fel, 
şi ei mă stârnesc pe mine tot timpul. Pentru cel ce 
scrie nu exista nicio bucurie dacă nu o împărtăşeşte 
cu cei cărora s-au adresat. Cartea se împlineşte prin 
lectură, ca o încoronare a ei. Numai atunci este 
deplina ei finalizare, când autorul colaborează 
lăuntric şi intim, într-un discurs interior cu cititorul. 
Eu îi am în vedere chiar şi pe acei prieteni care s-au 
înălţat în lumea seninului deplin, fiindcă şi cu ei pot 
comunica într-un anume fel. Nu există nicio oprelişte 
a gândului care se înalţă până la ei şi gândurile 
trimise lor se întorc la mine cu un răspuns, ca un 
ecou, conform firii lor pământene de odinioară. 
Cuvintele sunt pentru mine un fel de scară pe care 
pot urca oricât de sus, sau în viitor, pot coborî până 
în adâncuri, chiar şi la acelea ale sufletului nostru.

 Cine sunt eu? Cu zestrea primită de la părinţi, de 
la oamenii din mijlocul cărora m-am înălţat, de la 
dascăli şi cărţi, cu ce am adăugat eu în dorinţa de a-
mi contura personalitatea, am vrut să fiu un om în 
inima căruia să cânte viorile, să strălucească florile 
în culori proaspete, să răsune trilurile păsărilor, să 
fie lumină, căldură şi bunătate, să fie cerul senin în 
care să plutească îngerul păcii şi al dragostei.

 Pentru că lumea nu este făcută doar din frumos şi 
bine, când pământul se prăvale sub picioarele mele, 
când durerile mă încremenesc, un timp ard în 
durere, apoi încep să mă repliez, să mă nasc din 
nou, să mă ţin bine pe picioare, chiar să mă 
îndârjesc în neclintire şi apoi să-mi reclădesc treptat 
viitoarele nădejdi şi viitorul meu interior. Scrierile mă 
ajută să mă regăsesc în momentele grele când 
aproape nu mai ştiu cine sunt. Chiar când subiectele 
par foarte depărtate de mine, totuşi, fiecare scriere 
mă reprezintă pe mine, este o oglindă în care s-au 
răsfrânt fărâme de imagini, de înţelesuri, de 
întâmplări, de învăţăminte, este o reprezentare a 
felului meu de a fi. Câteodată mi se întâmplă, când 
recitesc ceea ce am scris, să-mi surprind faţete 
despre care nici nu ştiam nimic.

 În cărţile mele „Crâmpeie de viaţă” (2005), „Prin 
sita vremii” (2007) şi „Oglindiri” (2009) predomină 
eseul, dar şi impresii de călătorie şi un fel de 
bibliotecă sentimentală în care sunt prezenţi scriitori 
români mai aproape de sufletul meu. În volumul 

„Gând purtat de dor“ (2006), o monografie 
sentimentală a satului meu natal, Ţigăneşti-
Teleorman, mi-am „răsfoit” memoria ca să scriu, pe 
lângă datele documentare, câte ceva şi despre 
frumuseţea simplă a vremurilor de altădată. Am avut 
înaintea ochilor oamenii de brazdă trăind după 
legea străbună, cu familii trainice, cu casele 
neîncuiate când plecau de acasă, folosind saluturi 
lungi când li se încrucişau drumurile: „Maică, 
sănătate şi numai bine să-ţi dea bunul Dumnezeu 
după inima pe care o ai“, oameni care se armonizau 
cu pulsul cerului, de pe vremea când lumea era mai 
aproape de cum o zidise Creatorul. Am vrut să fie o 
carte nu numai pentru cei legaţi de glia Ţigăneştiului, 
ci şi pentru cei care şi-au petrecut măcar o parte din 
copilărie la ţară, o carte în care să-şi regăsească 
universul de altădată, fiindcă fiecare plecăm în lume 
cu ceea ce am împrumutat de la oamenii din mijlocul 
cărora ne-am înălţat, aşa cum apa ia forma vasului 
în care este pusă. Ştiu că nu mă pot măsura cu marii 
creatori ai literaturii, dar dacă peste vreme, cărţile 
mele pot sta în acelaşi lăcaş cu cărţile lor, tot 
înseamnă ceva. M-am străduit după puterile mele 
să-mi îmbrac gândurile şi sentimentele în haine 
croite din cuvinte, dar cuvintele nu acoperă 
niciodată tot ceea ce vrei să spui. Cuvintele au în 
spatele lor alte cuvinte, cu alte înţelesuri şi chiar 
dacă ajungi şi la acelea, au şi ele în spate lor alte 
cuvinte, cu alte înţelesuri. Dar din toate, măcar un 
licăr de-ar rămâne, ca să lumineze peste timp un 
crâmpei din viaţa care a fost şi aşa cum m-am 
străduit s-o fixez în cuvinte. Din tot ceea ce am scris 
până acum, cât va rămâne şi cât va fi o atingere de 
suflet, va decide timpul.

(Din volumul „Oglindiri”)



Doresc să împărtăşesc anumite vederi care mă cuprind încă din anii 1940  când teoriile cuantice 

abia apăruseră. Era vorba de a înţelege faptul esenţial că există o legătură totală dintre ce gândim, ce 

simţim şi ce facem, pentru a putea trăi mai senin, mai uşor, mai pozitiv prin centrul energetic universal, 

de unde purcede viaţa în genere, deoarece totul este viu. Absolut totul. Ne despart formele, scopul, 

fondul dar facem parte integrantă din acest univers care nu este GOL, cum se crede, ci plin până la 

refuz de energii magnetice. Am crezut dintotdeauna că viteza gândului este mai mare decât cea a 

luminii. Şi asta este adevărat. Că mintea este inferioară sentimentelor şi a subconştientului care 

împreună pot face minuni în domeniul bolilor, al prelungirii vieţii, al bunăstării generale. Pentru asta 

trebuie să simţi şi să gândeşti ca şi cum ce simţi sau gândeşti sunt stări deja realizate. 

Pentru mine este clar că după anii pe care i-am împlinit la 15 august 2009 sunt o făptură încă tânără, 

deoarece nu-i simt, mai puţin chiar pe teren sufletesc, nu cred că-i am, nu simt că sunt bătrân, ci mai 

degrabă un tânăr prin ideile care mă cuprind pentru a lărgi orizontul prieteniilor sufleteşti, pentru a 

ajuta pe alţii să se simtă tot aşa de bine, pentru a înţelege că numai simţind şi acţionând pozitiv pentru 

alţii îţi faci bine ţie însuţi. Cred că oamenii sunt buni din născare, în marea lor majoritate.

Excepţiile sunt rare, dar fac parte din natură. Nu le poţi tăgădui nici lecui. Dar omul este în genere 

bun şi sociabil prin însăşi natura sa. Precum şi celelalte vietăţi. De unde provine ura, încrâncenarea 

inconştientă, egoismul cras, neomenia etc. Am crezut şi am constatat că tot răul din noi este rezultatul 

fricii de a fi contestat pe nedrept, de a fi despuiat de material, de dragoste, de bună stare, de prietenie, 

de privilegii etc., etc. 

Nenorocirea e că devii violent prin fapte sau vorbe pe baze ireale, pe o gândire nelogică, pe 

sentimente frustrante dar neadevărate.Ca să te aperi sau să parezi acestei stări virtuale treci la fapte 

reale negative. Cred şi acţionez fără violenţă. Cel puţin încerc. De multe ori nu reuşesc să mă 

stăpânesc şi fac greşeli. În general acţionez pozitiv. Nu răspund răului prin rău atât cât îmi permite 

situaţia. Câte odată nu poţi evita contraatacul deoarece cel din faţa ta ESTE CU ADEVĂRAT 

NEGATIV şi intratabil. Sunt cazuri în care nu poţi evita loviturile sterpe ale unor inamici slabi de înger, 

slabi sufleteşte, slabi şi neresponsabili. Câte odată eşti atacat deoarece te-ai apărat sau ai scos din 

cercul tău mărul stricat. Fără să te gândeşti la altceva decât să păstrezi liniştea tulburată de cineva 

care nu înţelege viaţa şi nevoia de a ajuta, de a fi bucuros că altcineva a reuşit în lucrul sau 

sentimentul sau gândul său. Încerci să te izolezi sau să scapi de un astfel de ghinion. Dar ghinionul te 

înţeapă, te loveşte. te spurcă prin vorbe, prin scris, prin atitudini necorespunzătoare adevăratei vieţi. 

Atunci mai faci şi greşeli, deoarece nu reuşeşti să te reţii sau pur şi simplu să nu iei în seamă 

negativismul altora sau altuia sau alteia… 

În lumea pe care o trăim există o totală legătură dintre spirit, spiritual, sentimental şi faptul gândit, 

faptul activ, faptul calculat deoarece centrul energetic universal de unde s-au creat toate cele lumeşti 

şi universale le controlează pe toate, dar ceea ce este important, le controlează prin chiar cei 



controlaţi de el. Deci, trebuie să simţim şi să gândim pozitiv ca şi cum am fi ajuns la rezultatele pe care le 

vrem. Să credem că suntem tineri, să nu numărăm anii ci lucrările, sentimentele pozitive, faptele bune făcute 

pentru alţii ca în fond să vezi că se revarsă asupra ta ca nişte bumeranguri pozitive. De multe ori mă gândesc 

să cer iertare unuia care m-a lovit din ignoranţă sau dintr-o frică nereală, dar pe care el o vedea ca reală. Dar 

dacă nici iertarea nu-ţi este primită, atunci ce e de făcut? Când cineva îţi întinde mâna, chiar dintr-un 

sentiment de ipocrizie, socotesc că e un gest pozitiv, care cere un gest în paralel. Şi totuşi, există indivizi care 

nu concep aşa ceva. Unii se văd pe deasupra altora, cred că sunt superiori în profesiile lor, în poezie, în 

afaceri etc. Unii cred că sunt mai eminescieni decât Bardul nostru naţional. Lucru absolut imposibil de 

realizat ţinând cont de timp, de spaţiu şi de circumstanţe. Dealtfel de ce să pretinzi că eşti mai bun, mai mare, 

mai tare, să mergi pe liniile COMPETIŢIEI neumane, sălbatice, egoiste? De ce să nu ai plăcerea să faci ce 

poţi, ce-ţi satisface cererea sufletului sau a corpului, să faci ceva ce e şi pe placul altora? Altfel ai putea trăi ca 

un singuratic auto înălţându-te, autolăudându-te sau izolându-te de toţi şi de toate. Aceste atitudini nu sunt 

fireşti. Omul este o creatură pozitivă şi numai slăbiciunile necontrolate îl fac să devină fiară sălbatică, deşi 

fiarele sunt îndeobşte tot aşa de bune ca şi oamenii buni. Ba chiar mai bune. Un leu omoară prada ca să nu 

moară de foame. Altfel nu atacă decât pe cei care-l atacă. Să nu mai vorbim de elefanţi, care, fiind puternici şi 

inteligenţi, nu se bat cu nimeni. Adevărata problemă a omenirii este lupta creată de creierele şefilor politici, 

care se ascund în spatele unor slogane ca patriotism, patrie, idealuri, dogme religioase, politice sau de orice 

altă natură. Aceste nulităţi sufleteşti reuşesc să facă războaie, bombe atomice, crize financiare, holocausturi 

internaţionale, lupte fratricide. Mulţi cetăţeni din Quebec nu au acceptat supunerea, s-au ascuns prin păduri 

şi au refuzat să lupte în primul Război Mondial. Ei spuneau că fiind francezi cotropiţi de alţii nu aveau de ce să 

lupte pentru interesele altora. Toţi unchii mei basarabeni s-au ascuns sau s-au predat inamicului austriac ca 

să nu moară pentru interesele ruseşti, adică a oligarhiilor de la putere. Ei se socoteau victimele celor mai tari 

şi au avut curajul să treacă la fapte. Chiar socrul meu Ştefan Caba a fost ţinut într-un lagăr de concentrare 

pentru că nu a susţinut efortul de război canadian. Cu el a stat şi un viitor primar al Montréalului, Camilien 

Houde. Dar, în general, oamenii au frică de cei puternicii zilei şi suferă consecinţele. Un exemplu: în 1945 

când am văzut ce se întâmplă cu basarabenii, căutaţi cu lupa pentru a fi deportaţi în Moldova sovietică sau în 

câmpuri de concentrare siberiene, am decis să lupt dar să nu cedez opresiunii. Aşa am scăpat de temniţele 

în care fusesem condamnat să putrezesc. În acelaşi timp, deîndată ce am trecut în Occident, nu am văzut 

totul în negru. În România, după preluarea puterii de către Ceauşescu s-a făcut, totuşi o schimbare, în 

măsura în care erai dispus să te alături lui. Răul a persistat, dar micşorat, iar sentimentul de românism a 

reînviat, chiar dacă numai superficial sau numai în măsura în care ajutai puterea. Dar, totuşi, s-a făcut o 

schimbare. În 1967 am întors macazul şi am început să verific dacă nu s-ar fi putut schimba Regimul din 

lăuntrul său.

În calitate de Şef al P.N.Ţ. din Refugiu am plecat la Bucureşti pentru a face la Montréal o parohie legată de 

Patriarhie. Natural că toate lighioanele patriotarde, începând cu Ion Raţiu şi terminând cu toţi oportuniştii 

patriotarzi, au început să mă atace pe unde puteau. Dar nu au reuşit nici să mă zgârie. Într-un volum în 

pregătire voi putea vorbi despre această încercare nereuşită de a pune în ecuaţie teoriile de mai sus, care l-

ar fi putut scăpa pe Nicolae Ceauşescu de moarte şi de a-l propulsa pe un piedestal onorabil. În fond, 

universul este legat cu fire nevăzute dar care unesc tot ce există minunat dar neinteligibil. Negativismul 

tuturor dogmelor va cade la pământ pentru şi prin viitoarele generaţii, ca omul să poată profita de minunea 

existenţei sale. Ca într-un ceasornic mecanic fiecare roticică sau ax au un înţeles şi o importanţă crucială. 

Totul este un TOT şi cea mai neimportantă parte din el este foarte importantă. Adică crucială. Tot aşa se 

întâmplă cu noi oamenii, care locuim într-o lume ghidată de teoriile centrului cuantic magnetic universal şi pe 

care le putem pune în slujba noastră cu condiţia de a le percepe, de a le respecta pentru binele altora şi nu 

numai al nostru pe plan individual..



 

O firească înserare.

Iată, te-ai umbrit spre mare

şi în liniştea pustie

intră un zefir din glie.

Iar se lasă doamna lună.

Ce o vrea să ne mai spună?

Numai inima-n furtună

nu mă minte ci m-adună

şi mă-ndreaptă în neştire

spre ce-a fost numai iubire.

Valul leagănă lumina

revărsată din văzduhuri.

Norul deapănă sulfina

gălbenelii din trecuturi.

Numai sbuciumul din valuri

se răsfrânge peste mine

şi lovindu-se de maluri

parcă pleacă, parcă vine…

Răsfăţată înserare,

amândouă ne întrecem:

eu cu salba de mustrare,

tu cu vântul ce-l petrecem.

Ne mirăm sub luna plină

unde-i umbra cea de scrum?

A plecat oare-n surdină

spre o lume fără fum?

Toa te  şoap te le  f a ta le

s e  î n t r e a b ă  l i n i ş t i t ,

greul a plecat din cale,

s a u  s t ă  g h e m u i t ?

To a t e  v i s e l e  t r e s a l t ă

în micronul dintre noi.

Universul se destramă

î n t r e  a m â n d o i .

A r i p i  f i n e ,  n e v ă z u t e ,

ne îna l ţă  înspre sor i .

Batem pasul împreună

p r i n t r e  t r e c ă t o r i .

Chiar lumina luminoasă

a intrat în noaptea mea,

u m e d ă ,  n e s ă ţ i o a s ă ,

a l b ă  c a  o  s t e a .

Între visuri  şi  suspine

n e  u n i m  s i m ţ i r i l e .

Viaţa-i scurtă şi-s puţine

de  i ub i re ,  c l i pe le… .
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„Literatura sapienţială are o istorie, poate, veche cât scriitura însuşi. Nu numai în 
Orientul Antic, dar şi în vechea Grecie „ înţelepţii” au ales forma apoftegmatică 
(sentenţiară), uşor memorabilă, pentru a face, ceea ce se numea în tradiţie elină, 
paideia, o educaţie a sufletului pentru o formare a lui. Şi în cultura românească 
tradiţia este bogată. Dl. Sorin Cerin se înscrie în ea făcând o operă de tot 
remarcabilă. Maximele – reflecţiile sale concentrează o experienţă de viaţă şi 
culturală şi din prea plinul ei se împărtăşeşte altora. Tuturor acelora care vor 
deschide paginile acestei cărţi de învăţătură, ca orice carte bună, ea le va răsplăti 
prin participare la înţelepciune, gândul bun al lecturii ei."

Acad. Gheorghe Vlăduţescu 

1. Sfârşitul nu poate începe decât cu începutul spre a se sfârşi cu înstrăinarea de sine, redevenind el 
însuşi. De aceea fiecare om este un sfârşit continuu.

2. Când iubeşti dai sens acestei lumi.
3. Cu siguranţă ne tragem din mare fiindcă lacrimile noastre sunt sărate şi atunci când le vărsăm pe 

obrazul timpului, pe faţa noastră se prelinge marea din noi ce a fost acolo dintotdeauna.
4. Cu toţii trebuie să avem libertatea de a muri demni într-o viaţă ce a fost nedemnă de noi fiind supusă 

păcatului şi deşertăciunii. 
5. Veşnicia este inima oprită a Timpului.
6. Dacă viaţa este o iluzie ce anume poate fi adevărul ei?
7. Nimeni nu poate şti ce anume este cunoaşterea fără de adevăr.
8. Cine a pierdut adevărul s-a pierdut pe sine.
9. A respira prin adevăr nu este totuna cu a-l cunoaşte.
10. Adevărul nu poate fi decât absolut fiindcă orice relativitate a sa include şi minciuna faţă de 

sistemele de referinţă unde devine variabil.
11. Adevărul absolut este unul singur pentru o infinitate de posibile adevăruri relative care mint.
12. Este cineva care cunoaşte adevărul absolut?
13. Cine poate şti ce înseamnă iubirea la picioarele adevărului absolut?
14. A FI este dilema vieţii în faţa eternităţii morţii.
15. Nu putem concepe moartea fără de viaţa din noi care o conştientizează.
16. Întreaga viaţă nu valorează nici cât o clipă a deşertăciunii adevărului absolut.
17. A fi dincolo de tine însuţi este poarta spre înţelepciune.
18. Fără adevărul absolut, este peste măsura noastră să cunoaştem adevărata valoare a propriei 

noastre existenţe.
19. Dacă vom refuza dorul iubirii vom pierde şi ultima adresă a străinului din noi.
20. Nu măsura cuvintelor este necesară ci însemnătatea lor.
21. Nu vom fi niciodată mai mult decât ne este dat să fim!
22. Nu suntem fiinţă decât în măsura Iluziei Vieţii noastre.
23. A fi este cel mai mare paradox al vieţii în faţa morţii.
24. A crede în ceea ce nu ştii este la fel de adevărat cu a crede în ceea ce ştii atâta timp cât viaţa ta este 

o iluzie.
25. Fântâna sufletului tău nu va mai seca decât atunci când în faţa ei va poposi clipa eternităţii spre a 

se adăpa cu apa morţii.
26. Ne naştem mai morţi decât murim după ce am căutat prin viscolul clipelor întreaga viaţă moartea.
27. Doar neînţelesul se vrea înţeles în nonsensul deşertăciunii acestei lumi a iluziei.
28. Avem o sumedenie de gânduri întreaga noastră viaţă ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la 

concluzia unui singur gând: Moartea!
29. Toate stelele din ceruri nu pot valora cât steaua ta doar fiindcă este a ta.
30. Nimeni nu poate deschide porţile morţii fără să le închidă la loc după el.
31. Dacă vei combina marea gamă coloristică a suferinţei vei ajunge şi la fericire.
32. Toate căile vieţii duc către moarte.
33. Cel care nu a înţeles că rădăcina timpului său îi susţine copacul vieţii s-a născut degeaba.
34. Oricât de mult vom adora trecutul el tot în viitor va muri odată cu noi.
35. Câtă lumină vor mai avea de conştientizat ochii destinului meu până când acesta se va împlini în 

moarte?



36. S-au aşternut frunzele speranţelor ce au hărăzit cuvinte în trupul gândului. Asta este lumea.
37. Suntem un vis al unui gând ce trăieşte prin Cuvânt.
38. Cine se poate ascunde de moarte sau cine poate îmbrăţişa vântul?
39. Ştie cineva de ce conştientizarea morţii trebuie să moară?
40. Nimeni nu a fost dincolo de propria sa Iluzie a Vieţii vreodată.
41. Niciodată nu vei afla în cascada privirilor altceva decât Iluzia Vieţii ce cade în torente pe stâncile de granit 

ale sufletelor.
42. Nu putem să concepem moartea ca fiind altceva decât viaţa de apoi fiindcă nu putem conştientiza 

moartea decât dacă trăim.
43. Te ador marea mea iubire fiindcă doar prin tine îmi pot afla eternitatea unei clipe.
44. Am ajuns în portul viselor acestei lumi la fel de lipsit de adevăr ca orice alt suflet ce visează că trăieşte prin 

cunoaştere.
45. Oricât de surd ar bate dangătul clopotelor iubirii noastre ele vor îndepărta în cele din urmă norii 

deşertăciunii acestei lumi.
46. Nu există aripi ale viselor care să nu fi avut vreodată de-a face cu zborul gândurilor negre.
47. Nimic nu poate fi mai dureros decât atunci când plânge cuvântul care ne-a dat suflarea de a visa la iubire.
48. Nimeni nu poate fi singur atunci când se împrieteneşte cu străinul uitat din el.
49. A fi brav în faţa sorţii nu înseamnă să fii umil înaintea morţii.
50. Eroii sunt sfinţii fiecărei naţiuni.
51. Sfinţii sunt cei care au reuşit să iubească mai mult decât noi.
52. Nu vom reuşi niciodată să ne cunoaştem propriul nostru sine fără sărbători şi aniversări.
53. Sufletul este o aniversare prelungă a propriei noastre vieţi din această lume.
54. Cât suflet poate cuprinde mântuirea de sine a păcatului?
55. Unde este poarta vieţii decât în ochii sufletului tău?
56. Suntem o ţărână brăzdată de plugul dureros al Destinului pentru a da naştere deşertăciunii unui timp.
57. Când norii vor deveni mai grei decât pământul din noi dus o viaţă de către paşii Destinului fiecăruia, vom 

înţelege că nu ploaia clipelor din ei ne-au întunecat soarele vieţii, ci lipsa de a fi noi înşine.
58. Suntem mai supăraţi pe cer decât pe faptele noastre.
59. Epistola fiinţei noastre este scrisă cu literele pline de sângele scurs din iubirea Cuvântului Lui Dumnezeu.
60. Nu fi tu însuţi mai mult decât poate fi Dumnezeu faţă de tine.
61. Care scoică nu a simţit vuietul valurilor şi care pasăre nu a înfruntat cel puţin odată vântul?
62. Nici o oboseală nu poate răpune speranţa decât moartea ca fiind oboseala absolută a vieţii.
63. Câte adevăruri nu se perindă naufragiind prin Iluzia Vieţii dar nici unul dintre acestea nu este adevăr 

absolut deci adevărul real!
64. Cel mai mare dar făcut nouă de Dumnezeu este poezia iubirii.
65. Te ştiu mai demult decât orice vreme, iubire!
66. Cine poate spune că nu este el totul?
67. Nu există nume care să nu dorească renume fiindcă suntem din 

Dumnezeu.
68. Avem speranţa că vom trăi doar fiindcă trebuie să fim alături de 

Dumnezeu la fel de vii ca şi el.
69. Nimeni nu va reuşi vreodată să înţeleagă înţelesul măsurii propriilor 

sale cuvinte.
70. Nu scotoci sertarul gândurilor tale fiindcă vei fi mereu mai debusolat 

decât acestea.
71. A reuşit cineva să fie propria sa dorinţă?
72. Nu te îndepărta de moarte fiindcă eşti plămădit din ea.
73. Cine poate să creadă în iluzie chiar dacă toţi trăim Iluzia Vieţii?
74. Ochii tăi vor fi mereu mult mai alături de suflet decât oricare parte a 

trupului exceptând inima.
75. Nu spera la pace cu duşmanul căruia nu îi recunoşti meritele.
76. Marele dezmăţ al acestei lumi constă în cunoaşterea păcatului.
77. A fost vreodată ceva care să nu fie cunoscut înainte de a fi 

recunoscut?
Din volumul – Culegere de înţelepciune, de Sorin Cerin, editura Eminescu, 2009



The civil war în Cambodia has ended more than 10 years ago, and the kingdom has opened its 
doors to visitors once again. And it is 
well worth a visit, for the magnificence 
of the temples from the lost Khmer 
civilization and for the horror of 
discovering the Country's violent 
history. 

Cambodia is easy to get around – 
safe, cheap, small and friendly. Most 
of the people you will meet speak 
English, and the US dollar is king. 
There is plenty of nature (including 
bugs and slimy creatures) but not a lot 
of 5-star hotels, so the country is best 
suited to the budget and adventure 
traveler.

Cambodia offers one of the most 
amazing sights în the World: temples 
and palaces of incredible beauty from 
the Khmer civilization în the 8th-12th 
centuries. Some are remarkable for 
their symbolism and spiritual significance, others for their scale, and others for the sheer beauty of the 
art carved on their walls. The most recognizable is Angkor Wat, which looks a lot like three of Gaudí's 

Sagrada Familia fused together and 
suspended în mid-air; a feat that has 
modern engineers baffled. Soon after 
accomplishing these architectural and 
artistic masterpieces the Khmer 
empire became torn between 
Hinduism and Buddhism; the two 
fractions annihilated each other and 
the empire crumbled within a few 
decades. These temples were 
forgotten and run over by the jungle for 
800 years before being re-discovered 
by the French în the 20th Century. The 
statues and hallways are now în the 
grips of enormous trees, and make for 
a truly eerie, surreal sight. 

Here is a piece of travel advice: it is 
better to visit during the dry season: 
November to April. We were there în 



October and the entire temple area was a 
huge lake. Normally the temples are 
reached from Siem Riep town by tuk-tuk – 
the motorcycle/carriage you can find at 
every street corner în Cambodia. But with 
the roads sometimes two meters under 
water, even the bravest tuk-tuk could not get 
through. So to visit the temples we often had 
to walk waist-deep în muddy water, with fish 
and other slimy creatures slithering around 
our toes. That made the experience even 
more memorable. 

There are other things to see în Cambodia. 
There are entire villages built on top of poles 
coming out of the water; where villagers live 
from fishing, travel by boat or swimming, and 
have entire shopping centres, schools, 
discotheques, built right în the middle of the 
lake. Cambodia also has many beaches – 
clean and cheap – some guesthouses even 

offer free accommodation for those who don't mind sharing the wooden floor with the occasional mouse. 
The capital Phnom Penh is vibrant and has a nostalgic vintage look, with run-down French buildings from 

the start of last century still dominating the skyline. The sights în the capital sum up this country of 
contradictions – the thousand-year old riches of the Khmer empire contrasting starkly with the fresh scars of 
the genocide that was happening în „Democratic Kampuchia” just 30 years ago – when the communist 
government massacred a quarter of their own people. În an attempt to rid the country of anyone with culture 
or education, the authorities interrogated and killed anyone who was caught with a book, who was accused 
of being able to read and write, or whose 
fingers had callouses from holding a pencil. 
It is estimated that 3-4 million people – a 
quarter of the country's population – was 
killed în five years.

Today's Khmers still bear the marks of the 
genocide and civil war. Many of the people 
you see are crippled by the explosives still 
littering the country, and even more will tell 
you stories of the horrors they survived. But 
from the dark period în history the people of 
Cambodia have emerged full of hope and 
optimism. The Khmers live for the moment, 
and this makes them a lot of fun to be 
around. Khmers love to laugh and they seem 
to be playing and joking around all the time. 
The national pastime seems to be hanging 
out on the street making fun of other people. 
Walking past groups of people who burst into 
laughter might make you paranoid they're 
making fun of you – and în fact they probably are. Not even the king is immune to this – his people describe 
him either as woosie or a decadent homosexual. An unfortunate consequence of this „live for today” attitude 
is that nobody is doing any work; people just seem concerned with short-term gain, as shown by the abused 
environment, the high number of prostitutes, and the corrupt government. This is the legacy of the Khmer 
Rouge – the consequence of eliminating those who can think beyond the present. And present day 
Cambodia is a country stuck în the Middle Ages, and with no apparent ambition to make things better. 



Există vieţi a căror intensă ardere îşi trimite dogoarea până departe declanşând în sufletele 
sensibile cele mai adânci sentimente patriotice. Un asemenea om de cultură era Artur Silvestri. El a 
fost unul dintre acele spirite rare, capabile să-i înflăcăreze pe oameni, să-i apropie pe românii aflaţi 
pe continente îndepărtate, să-i scoată din starea de deznădejde, să-i facă solidari pentru 
binele ţării şi al culturii româneşti, să-i atragă alături de acea „Românie tainica” unde 
dăinuie încă credinţa şi omenia. Plenar implicat în mari proiecte culturale, realizate în 
beneficiul tuturor, Artur Silvestri a fost şi va rămâne un far, unul dintre cele mai minunate 
modele umane ale acestei epoci, în care tocmai modelele şi caracterele integre 
lipsesc.

Un e-mail, un telefon, mesaje primite din partea sa, aduceau întotdeauna o 
încurajare, stârneau un interes, un îndemn menit să curme adversităţile, dezbinările.

Fiind mult plecată din tară, deşi fixasem de mai multe ori vizită la editurile înfiinţare 
prin strădania sa, de fiecare dată intervenea ceva care ne obliga să amânăm. În 
substanţialele convorbiri telefonice, ceea ce mă uimea era grija şi înţelegerea pe 
care o avea pentru problemele fiecărui om, cât de modest ar fi fost. Pentru fiecare 
găsea timp să-i trimită o scuză, să facă o apreciere asupra volumelor care-i 
fuseseră trimise.

Naturaleţea, firescul cu care se adresa în scris sau în convorbirile cu semenii săi 
te puneau pe gânduri, îi readucea la credinţă şi meditaţie pe mulţi care uitaseră să 
mai dedice, fie şi câteva clipe dialogului cu sine. Acum, la comemorarea unui an de 
la prematura sa dispariţie rememorez răscolitoarele lui cuvinte. Erau încărcate de 
înţelepciune rar întâlnită în scrisul sau vorbirea contemporanilor şi se bucurau de 
mult respect şi credibilitate. Am avut corespondenţă şi convorbiri telefonice cu 
profesorul. Regret că nu am păstrat e-mail-urile care aveau, de multe ori şi 
menţionarea sfântului din calendarul ortodox din ziua respectivă. Pentru mine, 
aflată pe alt continent avea şi aceasta o importanţă şi o notă care-l singulariza. Nici 
astăzi nu-i pot găsi egal, cu atât mai mult cu cât îi dispreţuiesc pe egoiştii care îşi 
găsesc timp doar pentru aranjamentele şi afacerile lor.

Neaşteptata sa dispariţie a fost un moment greu, sub imperiul căruia ne aflăm încă. Cei care au 
avut şansa de a-l cunoaşte mai de aproape au simţit datoria de a scrie despre omul Silvestri, 
despre cărţile lui, căci orice s-ar spune, caracterul se reflectă deseori în operă.

Deasupra proiectelor sale de mare anvergură – cele mai multe realizate întotdeauna va pluti un 
duh de mare nobleţe. Însuşi mesajul întregii sale activităţi este impresionant căci în el pulsează 
înalte dimensiuni spirituale.

Când între caracterul integru al celui care scrie şi cărţile lui există o echivalenţă valorică, atunci 
admiraţia şi preţuirea noastră sunt supreme.

Artur Silvestri a întruchipat întrutotul acest ideal, cărţile sale având sinceritate, adâncime şi 
credibilitate iar stilul său avea o notă personală inconfundabilă, reverberând – cerul său 
sufletesc – cum atât de frumos spunea Mariana Brăescu Silvestri. Pe acest cer apare oglindit 

Un om,o viaţă, un destin de excepţie, care vor dăinui în mintea noastră cu toată aureola pe 
care i-o conferă propriile lui cărţi şi fapte.



„Nu voim să trăim într-un stat poliglot, unde aşa numita patrie este deasupra 
naţionalităţii.”

«Singura raţiune de a fi a acestui stat, pentru noi, este naţionalitatea lui 
românească. Dacă e vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o 
spunem drept că ne este cumplit de indiferentă soarta pământului lui. »
„Voim şi sperăm nu o întoarcere la un sistem feudal, ce nici n-a existat cândva 

în ţara noastră, ci o mişcare de îndreptare a vieţii noastre publice, o mişcare al 
cărei punct de vedere să fie ideea de stat şi de naţionalitate.”

Mult-iubitul şi prea-pătimitul meu neam românesc,
„Românii nu sunt nicăieri colonişti, venitúri, oamenii nimănui; ci, pretutindenea 

1)
unde locuiesc, sunt autohtoni, populaţie mai veche decât toţi conlocuitorii lor” . 

„Rasa istorică formatoare a acestei ţări este „acel neam de oameni, acel tip etnic care, 
revărsându-se de o parte din Maramureş, de alta din Ardeal, a pus temelia statelor 

2)române în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, şi care, prin caracterul lui înnăscut , a 
3)

determinat soarta acestor ţări, de la [anul] 1200 şi până la [anul] 1700” . „Nu există nici o 
deosebire între rasa română din Muntenia, Moldova, din cea mai considerabilă parte a 

Ardealului şi a Ţării Ungureşti. E absolut aceeaşi rasă, cu absolut aceleaşi înclinări şi 
4)5)aptitudini” .

„Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinţele şi tranzacţiunile ce rezultă 
neapărat din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale: într-un cuvânt: legile unui popor, 
drepturile sale, nu pot purcede decât din el însuşi; condiţiunea de viaţă a unei legi, garanţia stabilităţii 
(garanţia legitimităţii n.n.) sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor acelui 
popor; legislaţiunea trebui pusă în aplicarea celei mai înaintate idei de drept, pusă în raport cu 

1) Mihai Eminescu, Se vorbeşte că în Consiliul…, Curierul de Iaşi, 17, 19, 21, 26, 28 noiembrie 1876, în Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, Ediţie critică întemeiată de 
Perpessicius, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, pag. 253

 2) de „om a cărui trăsătură distinctivă e adevărul: inteligent fără viclenie, rău – dacă e rău – fără făţărnicie, bun fără slăbiciune, n-are o cocoaşă intelectuală sau fizică ce caută 
a o ascunde, nu are apucăturile omului slab; îi lipseşte acel iz de slăbiciune care precumpăneşte în fenomenele vieţii noastre publice sub forma linsă a bizantinismului şi a 
espedientelor…Toate figurile acelea făţarnice şi rele, viclene, fără inteligenţă, toate acelea câte ascund o duplicitate în espresie, ceva hibrid, nu încap în cadrul noţiunii 
român. Poate, aşadar, că acei oameni n-au avut timp să se asimileze, poate apoi ca să fie din rase prea vechi, prea osificate, prea staţionare, pentru ca, prin încrucişare, să 
mai poţi scoate ceva bun din ele”., idem, Adeseori, o lege oarecare…, Timpul, 15 martie 1880, în Opere, vol. XI, Ed. cit., Bucureşti, 1984, pag. 77

 3) idem, Adevărul doare. Pe la 3 martie…, Timpul, 1 aprilie 1881, în Opere, vol. XII, Ed. cit., Bucureşti, 1985, pag. 121
4) „Există multe indicii, atât în numirile localităţilor şi râurilor, precum şi în alte împrejurări, care denotă o unitate a neamului românesc preexistentă formaţiunii (preexistentă 

formării n.n.) statelor noastre. În adevăr, pe când găsim în Ţara Românească Argeşul, găsim tocmai în nordul Daciei un pârâu numit Argestrul, care se varsă din stânga în 
Bistriţa, râu ce izvorăşte din Maramureş. Pe când în Ţara Românească aflăm Câmpulungul ca ţinut şi descălecătoare, aflăm în Bucovina, în creierul munţilor, un Câmpulung 
tot ca ţinut şi descălecătoare. Înainte sau imediat după formarea statelor române, vedem românii de sub Coroana Ungariei pretinzând să se judece între ei după dreptul lor 
propriu, jus Olachale sau Olachorum; o cerere analogă fac moldovenii ce pribegiseră în Polonia, să se judece după dreptul românesc. Şi aceasta când? Pe la 1380. Care-a 
fost acest drept consuetudinar la care ei ţineau cu sfinţenie, fie sub coroana Ungariei, fie sub a Poloniei? El n-a fost scris niciodată; era atât de viu în conştiinţa poporului, atât 
de necontestat de nimenea, încât nici unul din vechii noştri Domni, n-a găsit de cuviinţă să-l codifice. În fine, unitatea actuală a limbei vorbite, deşi e în parte un merit special 
al lui Matei Basarab, dovedeşte totuşi că, şi în această privire, erau elemente cu totul omogene, preexistente limbei bisericeşti, care înclinau a căpăta o singură formă scrisă. 
Organografic vorbind limba era aceeaşi; numai termenii, materialul de vorbe, difereau pe ici pe colo. O unitate atât de pronunţată a limbei dovedeşte o unitate de origini 
etnice. E indiferentă cestiunea dacă elementele ce compuneau acest sâmbure de popor modern erau tracice şi latine sau latine şi ilirice, destul numai că, în al VI-lea secol 
după Hristos, la năvălirea avarilor în Tracia, anul 579, oastea condusă de Martin şi Comenţiol e compusă din oameni care vorbesc româneşte. Tot acest neam apare în 
Dacia, iar asupra originii lui se ceartă până azi învăţaţii. Sigur e că, deşi au multe elemente slavone în limbă, nu sunt slavi. Motivul pentru care nu sunt şi nu pot fi slavi este 
lingvistic. Legile după care cuvintele latine s-au prefăcut în cuvinte româneşti şi-au sfârşit demult evoluţiunea lor; în momentul în care românii au primit cuvinte slavone, 
limba lor era formată de secole deja, încât, deşi cuvintele slavone sunt vechi, ele nu s-au asimilat nici până în ziua de azi cu limba noastră, excepţie făcând vreo patru sau 
cinci vocabule care privesc păstoria. E incontestabil că un popor care, sute de ani, n-a avut nevoie de drept scris, deşi a avut epoci de bogăţie şi de glorie, a fost un popor 
tânăr, sănătos, bine întemeiat. Etnograful Hoffman scrie, în secolul al XVIII-lea, că dezvoltarea craniului la rasa română e admirabilă, că sunt cranii care merită a fi în fruntea 
civilizaţiei. În sfârşit Wirchow, naturalist celebru, dă craniului albanez rangul întâi între toate craniile de rasă din vechiul Imperiu al Răsăritului, şi cel albanez e identic cu cel al 
rasei române, cu al mocanilor noştri de azi”., idem, Adevărul doare. Pe la 3 martie…, Timpul, 1 aprilie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 122

    Mai mult, „Miron Costin, în suta a şaptusprezecea, constată unitatea de limbă, de datine juridice, religioase şi de viaţă familială. El descrie curăţenia şi frumuseţea limbei 
vorbite în Maramureş şi viaţa neatârnată a românilor de acolo, ne dă legenda fondării Moldovei şi Ţării Româneşti, constată identitatea de origine şi limbă a poporului. În 
acelaşi timp, cărţile bisericeşti, tipărite în Ardeal, în Moldova, în Ţara Românească, opresc procesul de diversificare şi de dialectizare a graiului viu; acesta primeşte, prin 
cărţi, o normă unitară în rostire şi în scriere, căci, printr-un instinct fericit, traducătorii şi scriitorii originali aleg ca model dialectul cel mai arhaic al românilor, cel vorbit în Ţara 
Românească şi într-o parte a Ardealului, întrucât la cel mai vechi din toate se puteau reduce, ca la un prototip, dialectele ce încercau a se forma pe atunci. Poate să fi fost un 
instinct de adevăr, poate c-a fost chiar cunoştinţa limbei latine care i-a îndemnat la aceasta. Alături cu limba există, ca element de unitate, literatura populară, a cărei 
răspândire uniformă nu e de tăgăduit. Aceleaşi balade ce s-au cules în munţii Moldovei sau ai Ardealului s-au aflat, în variante, în Dobrogea, încât se constată că amintitele 
piese de literatură populară aveau tendinţa de-a se răspândi la toţi românii”., idem, De câte ori «Românul» era în opoziţie…, Timpul, 14 august 1882, în Opere, vol. XIII, Ed. 
cit., Bucureşti, 1985, pag. 168

 5) idem, «Românul» a contractat năravul…, Timpul, 29 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 266



trebuinţele poporului, astfel încât explicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să nu contrazică spiritul 
acestora. Industria trebuie să fie a naţiunii aceleia şi păzită de concurenţă iar purtătorul ei, comerţul, s-o 
schimbe pe aur, dar aurul, punga ce hrăneşte pe industriaş şi îmbracă pe agricultor, trebuie, de asemenea, 
să fie în mâinile aceleiaşi naţiuni. Ştiinţele, afară de ceea ce e domeniu public, trebui să prezinte lucruri 
proprii naţiunii, prin care ea să fi contribuit la luminarea şi înaintarea omenirii; artele şi literatura frumoasă 
(beletristica n.n.) trebui să fie oglinzi de aur ale realităţii în care se mişcă poporul, o coardă nouă, originală, 

6)potrivită pentru binele cel mare al lumii” .
7) 8)

„Peste noapte şi prin surprindere” , „am admis legiuiri străine” , „legi străine în toată puterea cuvântului, 
care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al 

9)universului, fie din Berber, Nigritania, China sau(;) Galiţia?” … „Ei, bine, nu le-am admis pentru român, cu 
interesele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care se potriveau şi care ştiu a se folosi 
de dânsele. Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care (din cauza cărora n.n.) planta 
autohtonă moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale. Control, suveranitatea poporului, codice 
franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci 
instituţiile noi nu se potriveau (şi nu se potrivesc n.n.) cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor 
muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a 

10)întreţine aparatul costisitor şi netrebnic al statului modern” .
„E într-adevăr ciudat (simptomatic n.n.) de-a vedea un popor eminamente plugar ca al nostru şi a cărui 

raţiune de-a fi este tocmai originea lui traco-romană, cum, din chiar senin şi într-o singură noapte, erige teoria 
de om şi om teorie absolută de stat şi face din banul internaţional şi din posesiunea acestuia singura 
măsurătoare pentru a deosebi înrâurirea unui om de a celuilalt în viaţa statului. Nici [nu] e lesne de înţeles 
cum un popor de plugari, ba încă unul care s-a lăsat de păstorie de ieri-alaltăieri şi s-a apucat de plug înainte 
de abia [cu] cincizeci de ani, putea să se creadă îndestul de bogat pentru a introduce, la el, forme de 
civilizaţie şi instituţii pe care ţările apusene, bogate prin industrie şi printr-o dezvoltare economică de sute de 
ani, abia le pot plăti. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a 
naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus 
formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră… Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare 
averea românului şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai scumpe? Desigur că nu. Clasele 
productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins 
cu desăvârşire – iar clasele improductive, proletarii condeiului, cenuşerii, oamenii ce încurcă două buchi pe 
hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc 

11)opinia publică, fericesc naţia în fiecare zi, pe hârtie” .
„Astfel, statul român nu mai este un produs al geniului rasei române, ci un text franţuzesc aplicat asupra 

12)
unui popor ce nu-l înţelege”  şi nu-l va înţelege niciodată. „Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer; 

13)cât pentru români, puţin îmi pasă!”  „Constituţia noastră, punând greutatea pe o clasă de mijloc, parte 
14)

străină, parte neexistentă, a dat loc la o declasare generală din cele mai dezastruase . Nu mai există o altă 
15)deosebire între oameni, decât cea pe care o stabileşte banul, oricum ar fi câştigat” .

„Un sistem reprezentativ, întins ca o reţea asupra întregii ţări, influenţat însă, întotdeauna, în mod absolut, 
de guvernul central, şi-a format în fiecare părticică organele sale, sub formă de consilii judeţene, consilii 
comunale, consilii de instrucţiune, consilii de sus şi de jos, care nici nu ştiu ce să consilieze, nici nu au ce 

16)17)
reprezenta (nici nu reprezintă n.n.) decât pe persoanele din care sunt compuse” .

6) idem, Ecuilibrul, Federaţiunea, 22 aprilie, 4 mai 1870, în Opere, vol. IX, pag. 93, 92
7) idem, De câte ori «Românul» era în opoziţie…, Timpul, 14 august 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 168
8) idem, Paralele economice, Timpul, 13 decembrie 1877, în Opere, vol. X, Ed. cit., Bucureşti, 1989, pag. 20
9) idem, De ceea ce ne temem…, Timpul, 27 mai 1879, în Opere, vol. X, pag. 259
10) idem, Paralele economice, Timpul, 13 decembrie 1877, în Opere, vol. X, pag. 20
11) idem, Ieri domnul deputat Giani…, Timpul, 22 februarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 193
12) idem, De câte ori «Românul» era în opoziţie…, Timpul, 14 august 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 168
13) idem, Dar dulci, nobili şi politicoşi…, Timpul, 23 mai 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 123
14) „Fiecare constiţutie, ca legea fundamentală a unui stat, are drept corelat o clasă mai cu samă, pe care se întemeiază. Corelatul constituţiilor statelor apusene este o clasă de mijloc, 

bogată, cultă, o clasă de patriciani, de fabricanţi, industriaşi care văd în constituţie mijlocul de a-şi reprezenta interesele în mod adecvat cu însemnătatea lor. La noi, legea fundamentală 
nu însemnează decât egalitatea pentru toţi scribii de-a ajunge la funcţiile cele mai înalte ale statului”., idem, Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, Convorbiri literare, 1 
august 1876, în Opere, vol. IX, pag. 173

15) idem, Economiştii observă…, Timpul, 10 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 237
16) În ele, „toate numirile în funcţiuni nu se fac după merit, ci după cum ordonă deputaţii - parlamentarii n.n. -, care, la rândul lor, atârnă de comitetele de politicieni de profesie, formate în 

fiece centru de judeţ. Aceste comitete îşi împart toate în familie. Ele creează, din banii judeţelor, burse pentru copiii «patrioţilor» trimişi în străinătate să numere pietrele de pe bulevarde, 
ele decid a se face drumuri judeţene pe unde «patrioţii» au câte un petec de moşie, încât toată munca publică, fie sub forma de contribuţie, fie sub cea de prestaţiune, se scurge, direct ori 
indirect, în buzunarul unui «patriot»”., idem, Abstracţie făcând…, Timpul, 20-21 aprilie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 14

 17) idem, De ceea ce ne temem…, Timpul, 27 mai 1879, în Opere, vol. X, pag. 259 



18) idem, Între multele neplăceri ale vieţii…, Timpul, 22 martie 1879, în Opere, vol. X, pag. 209
 19) idem, Trei zile de-a rândul…, Timpul, 20 februarie 1879, în Opere, vol. X, pag. 191, 192
 20) idem, Alaltăieri, luni dimineaţa…, Timpul, 5 aprilie 1879, în Opere, vol. X, pag. 214
21)  idem, Domnul Simeon Mihălescu publică…, Timpul, 18 aprilie 1879, în Opere, vol. X, pag. 223
 22) idem, «Românul» în ajunul alegerilor…, Timpul, 3 mai 1879, în Opere, vol. X, pag. 229
 23) idem, Nu încape îndoială…, Timpul, 8 august 1880, în Opere, vol. XI, pag. 291
24)  „Favoarea şi interesul electoral singure prezidează la alegerea amploaiaţilor statului, cu toate că cine nu ştie că, integritatea, capacitatea, experienţa, şi probitatea factorilor 

însărcinaţi de-a aplica legile şi regulamentele sunt condiţiuni esenţiale ale mersului regulat al unei bune administraţii, a garanţiei drepturilor şi apărării intereselor fiecăruia [dintre 
cetăţeni], şi, prin urmare, a bunului trai şi liniştei publice? Dar, sub regimul actual, interesul personal, convenienţele de coterie, primează faţă de interesul general şi binele public. 
Necesitatea de-a conserva o majoritate compactă şi devotată în Adunări trece peste orice alte consideraţii. Pentru a dobândi glasurile deputăţiilor trebuie exigenţele - pretenţiile n.n. - lor 
satisfăcute, se încredinţează funcţiunile delicate de prefecţi şi subprefecţi creaturilor deputaţilor - protejaţilor parlamentarilor n.n. -, care, sub numele - protecţia n.n. - lor administrează 
districtele după plac şi dispun, fără nici o responsabilitate, de interesele, de averea şi de onoarea cetăţenilor. Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de 
sentinţe judecătoreşti; astfel muncitorii de pământ - sintagma, de fapt, îi desemnează pe toţi truditorii n.n. - sunt supuşi la vexaţiuni, la acte arbitrare, adevărate cauze care [le] aduc 
mizeria. Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune şi nu mai există nici o garanţie pentru cele mai preţioase interese ale societăţii”., idem, Într-un lung articol…, Timpul, 27 ianuarie 
1882, în Opere, vol. XIII, pag. 43 

    Spre exemplu: „Un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă - care este dată în vileag n.n. -. Acest om este menţinut în funcţie; dirijază [el] 
însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Aici el însuşi denunţă că există această scabroasă afacere, dar maturul corp trece la ordinea zilei, 
lăsând să recază colţul vălului ce se ridicase”., idem, Am discutat cu nepărtinire…, Timpul, 10 decembrie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 439

 25) idem, Lucru de care trebuie…, Timpul, 15 mai 1879, în Opere, vol. X, pag. 234
 26) idem, Între variile acuzări, Timpul, 23 ianuarie 1881, în Opere, vol. XII, pag. 43
 27) idem, Manuscrisul În genere toată societatea…, în Opere, vol. IX, pag. 465
 28) idem, N-ar fi greu de polemizat…, Timpul, 23 februarie 1880, în Opere, vol. XI, pag. 38
 29) „ţinute la un loc prin complicitate de fapte rele”, idem, «Românul» promiţându-ne programul nou…, Timpul, 10 februarie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 51
 30) idem, Toţi ştiu…, Timpul, 27 aprilie 1879, în Opere, vol. X, pag. 227
 31) idem, Manuscrisul Înainte de câteva zile…, în Opere, vol. IX, pag. 481

Astfel, „teoria de om şi om, o teorie curat filantropică şi un rezultat al compătimirii ce omul o are nu numai 
pentru semenul său, ci chiar pentru animale, devine o stupiditate erijându-se în teorie de stat, căci preface 
ţara moştenită, apărată cu vărsare de sânge şi cu privaţiuni, într-o mlaştină pentru scurgerea elementelor 
nesănătoase din alte ţări – introducând într-un stat eminamente naţional un sistem de instituţii 

18)cosmopolite” .
Urmare aplicării ei vom „avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, o domnie străină, impusă 

de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, 
în această luptă, nu învinge cine-i tare, nobil, sau eroic; învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e bun, 
cel fără scrupul faţă de concetăţenii săi, cel pentru care orice apărare a muncii e o piedică pe care va tinde a o 

19)
răsturna, pe cale legiuită sau pe cale piezişă” .

Urmare ei, „capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al 
muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, 
a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii. Elemente 
economice nesănătoase, uzurari şi jucători la bursă, cavaleri de industrie şi întreprinzători şarlatani, se urcă, 
cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti, în locurile care, înainte, erau rezervate naşterii 
ilustre, averii seculare, inteligenţei celei mai dezvoltate, caracterului celui mai drept şi mai statornic…Peste 
tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor 
lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează bufoneriilor şi 

20)dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor” … „Mita e-n 
stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând 

21)
sângele şi averea unei generaţii” … „Oameni care au comis crime grave rămân somităţi, se plimbă pe 

22)strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie” … „Ne mulţumim dacă actele 
guvernanţilor de azi nu sunt de-a dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte defecte ale lor, 
precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment 

23)
patriotic” … „Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele – literatori, ignoranţii şi proştii – 

24)25)administratori ai statului român” .
Şi, întrucât, „se-înţelege [de la sine] că în judecarea diferitelor partide politice trebuie să deosebim pe cele 

26)sincer politice de cele pretinse sau pretextate politice” , suntem datori să spunem că, „partidele, la noi, nu 
27)

sunt partide de principii, ci de interese personale”  – care, „păstrând numai coaja legilor şi goala aparenţă, 
calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor, fac tocmai contrariul de ceea ce au promis mandanţilor lor 

28)şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării” … În cadrul lor, „organizarea nu 
înseamnă decât disciplina oarbă a unei societăţi de esploataţie sub comunii şefi de bandă. Cauza acestei 

29)
organizări stricte  e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre 

30)Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie” . Singura deosebire între ele „este foarte mică şi e 
întemeiată pe o cultură individuală mai mult sau mai puţin îngrijită. Fiecare se reprezentează mai mult pe 
sine decât [pe] o clasă socială oarecare, şi lucrul principal e forma, mai mult sau mai puţin corectă, în care 

31)
cineva caută a face plauzibile aşa-numitele sale principii” .

(continuare în numărul viitor)



Ion a venit în satul Albeşti în vara anului 1942 când au năvălit hoardele ruseşti ca nişte vulturi nesătui 

asupra Basarabiei, rupând din corpul ţării nu numai pământul, ci şi oamenii legaţi trup şi suflet de 

Ţara-mamă, România.

La vestea venirii năvălitorilor, mulţi basarabeni au luat în grabă, la întâmplare, ce le-a ieşit în cale, 

câteva lucruşoare şi au încercat să fugă din faţa puhoiului, afundându-se în apele învolburate ale 

Prutului. Unii au reuşit să ajungă pe malul drept, dar cei mai mulţi au pierit în spuma valurilor. 

După ce a fost ajutat de un vecin să ajungă la mal, cu puterile sleite, Ion, având pe vremea aceea 

abia 12 ani, şi-a căutat de-a lungul fluviului o vreme părinţii, cu ochii înceţoşaţi de lacrimi, dar nu i-a 

văzut nicăieri. A străbătut apoi cu pas înfrigurat ţărmul cu sufletul strâns ghem de durere, în căutarea 

mamei şi a tatălui său, ca în cele din urmă, un concetăţean să-i spună, pătruns şi el de suferinţa 

băiatului, că ai lui, cu siguranţă, fuseseră înghiţiţi de învălmăşirile fluviului. 

Purtând în paşii întregii fiinţe blestemul care căzuse asupra sa, a mers o zi întreagă în căutarea unui 

sat de pe valea Horincei, unde ştia că trăieşte o soră a mamei sale, uitată de Dumnezeu pe pământ, 

mătuşa Varvara. Cum însă noaptea s-a grăbit să-i taie toate cărările, s-a oprit la jumătatea drumului. 

Împreună cu mai mulţi năpăstuiţi ai sorţii, a înnoptat lângă un lan de grâu, ale cărui boabe date în pârg 

le-a potolit pentru un timp foamea care le dădea neliniştită târcoale. Aşa trecură peste prima noapte 

petrecută pe ospitalierul pământ românesc. 

A doua zi însoţitorii săi porniră care şi încotro. Ion, singur cu el şi cu gândurile sale, căută o cărare 

care să-l ducă spre un sălaş izbăvitor. Când se îngâna ziua cu noaptea a ajuns la marginea satului 

Albeşti. Nu i-a fost greu s-o găsească pe mătuşa Varvara. Aceasta nu-şi amintea să aibă un nepot 

dincolo de Prut, dar după ce îl cercetă măsurându-l din toate părţile, nădăjdui că îi este rudă de sânge; 

după câteva momente de firească îndoială i-a venit în întâmpinare cu braţele deschise, l-a îmbrăţişat 

cu toată căldura unei rubedenii. Se grăbi să pună câteva găteje pentru a înteţi focul în soba din chiler, 

puse de mămăligă care, alături de un borş lung şi acru de lobodă roşie, avea să le fie o cină 

îndestulătoare.

 *

Alături de mătuşa sa şi de o capră, singura ei avere, Ion a trăit mulţi ani la număr în acel sat. Soarta 

nu fusese prea darnică cu el. Era gângăvit şi cu mintea călătoare pe alte zări. Se putea citi pe chipul 

său, ca pe un răboj, înscrisă o suferinţă de care era potopită întreaga fiinţă. Mătuşa Varvara, care 

văzuse multe la viaţa ei, l-a ocrotit ca pe un fiu adevărat, cu blândeţe şi înţelegere, socotind că are şi 

ea acum, cât de cât, un sprijin pentru bătrâneţea ei împovărată de ani şi boli. 

Cât era ziulica de lungă Ion păzea capra, aducea apă de la un izvor, aflat într-o prăpastie din spatele 

casei, şi încerca să cânte din gură sau dintr-un fluier găsit aninat în grindă, amintind de moşul lui cel 

bun, Petrache, pe care nu-l cunoştea decât din povestirile mamei sale. Cânta melodii scornite doar de 

mintea sa. Viaţa lui şi a mătuşii sale curgea agale, fără grăbire, ca un râu leneş pe un şes printre 

ierburi şi lunci. 



După câţiva ani însă bătrâna deveni mai mult decât neputincioasă. În zorii unei zile de duminică fu chemată 

în lumea celor fără de doruri. Rămas singur, fiind deja un flăcău tomnatic, trudea la avuţii satului. Cum aceştia 

îl considerau o slugă pe care o ţineau doar din milă la poarta lor, îi dădeau drept simbrie mâncare zilnică şi, 

din când în când se îndurau să-i lepede şi câte o haină purtată îndelung. Această îmbrăcăminte rufăită, 

dobândită din pomeni, i-a adus cu timpul şi numele de Buleandră. 

 *

Satul în care poposise Ion era unul aşezat, cu oameni gospodari, cu pământuri roditoare, cu livezi şi vii şi cu 

multe vite, mai ales cornute. 

În zilele în care Ion nu era tocmit cu o seară înainte pentru a doua zi la un lucru anume, îşi păştea capra pe 

marginea şanţurilor care, cu puţinul lapte îi aducea bruma de hrană cu care putea să înnoade o zi cu alta, din 

cele care îi erau scrise în marea carte a Celui de Sus. 

Vitele mari ale obştii erau păzite de oameni împăcaţi cu anul, văcari care ştiau a rostui cirezile, a le duce pe 

imaşul cu iarbă grasă şi îndestulătoare.

De câţiva ani buni, văcarul satului era moş Toma. Acesta cunoştea fiecare animal după nume şi obiceiuri. 

Le ocrotea cu grijă părintească, dar se ocupa, mai cu seamă, de junincile gestante şi viţeii abia veniţi pe 

lume. Într-o zi însă pe neaşteptate, omul care părea a fi un stejar viguros fu doborât de furtuna unei boli 

năprasnice. Vestea căzu ca un trăsnet. Boala necruţătoare îl mută pe moş Toma de la casa lui în cimitirul de 

pe Dealul Prunilor. Gospodarii satului îşi dădeau seama acum, mai mult ca oricând, că nu este lucru cât de 

cât lesnicios să pierzi un asemenea om. Zile în şir cireada fu mânată spre izlaz, azi de unul, mâine de altul, de 

obicei tineri, care nu se arătară a îndrăgi o asemenea ocupaţie.

Câţiva gospodari se sfătuiră într-o seară şi ajunseră la hotărârea că Buleandră ar fi nimerit să-l înlocuiască 

pe bătrânul Toma, dacă ar vrea să fie el văcarul satului. Au mers la casa lui şi i-au oferit merinde şi bani. Ion a 

stat un timp pe gânduri, dar cum nevoia şi sărăcia îl mânau din urmă, primi.

 Îşi începu treaba fără a bănui că şi păzitul unei cirezi nu este o joacă de copii. Un timp lucrurile au mers cum 

au mers. Vacile bătrâne, deşi striga la ele cât îl ţineau puterile, nu-l ascultau. Ba chiar într-o seară se trezi că o 

vacă, pe numele ei Vinerica, aparţinând unei bătrâne, se rătăci de cireadă şi n-a mai deschis poarta cu capul 

cum o făcea de obicei. Bătrâna alergă la Buleandră. Întrebat unde este vaca ei, acesta ridică din umeri, nu 

avea cuvintele trebuitoare pentru a-i da bătrânei răspunsul aşteptat. Ce-i putea spune!?

 Bătrâna părăsi ograda noului văcar, şi slobozi plină de obidă: „Nu s-a găsit în tot satul un om mai de 

doamne ajută ca văcar, decât Buleandră, „Prostul satului? – vai şi-amar de zilele noastre!”

În seara următoare, vaca ce rătăcise o noapte întreagă prin cine ştie ce coclauri se alătură cirezii şi 

deschise poarta bătrânei care pierduse orice nădejde că-şi va mai vedea animalul în ogradă. O dată ce o 

văzu, pregăti şiştarul şi alergă să o mulgă. 

De la întâmplarea aceea, care alăturase numelui de Buleandră şi de prostul satului trecu un timp pe care 

oamenii nu-l însemnaseră în calendare. 

În fiecare dimineaţă, Buleandră fredonând melodii numai de el ştiute, de multe ori cântece sfâşietoare 

despre mamă şi soarta omului fără noroc, îşi aduna cireada şi pornea spre islazul comunal. Oamenii îi ştiau 

de acum cântecele care aveau ceva din tristeţile codrilor în pragul toamnei, îi înţelegeau neliniştile…şi 

începură a-l îndrăgi. Auzindu-l în zorii zilei cântând, încă de departe, mai ales bătrânele, scoteau vitele în 

uliţă şi-l omeneau cu câte ceva de-ale gurii, pentru a se ospăta bietul de el, la prânzul cel mare. 

Încetul cu încetul porecla de prostul satului începu să dispară, rămânându-i doar cea de Buleandră care 

avea s-o poarte ca pe un blazon, întreaga lui viaţă. 

Anotimpurile se scurgeau unul după altul ca şi anii şi Buleandră din primăvară, de cum da colţul ierbii, până 

toamna târziu când hergheliile de vânturi alungă frunzele copacilor în neştire, aducând ploi şi zloată, ducea o 

dată cu cântecele lui cireada la islazul de dincolo de porţile satului. 

Dacă i se întâmpla şi lui câteodată, când vedea câte o codană, să ridice ochii asupra ei, că de, om era şi el, 

şi în venele sale fierbea sângele vârstei, aceasta îl acoperea cu ocări de sus până jos, încât bietul de el s-ar fi 



ascuns şi într-o gaură de şarpe, dacă i-ar fi fost la îndemână. Nimeni nu a ştiut niciodată câte lacrimi s-au 

strâns în sufletul său oropsit. 

La horele satului fusese destul de rar, el fiind departe de aceste petreceri cu cireada lui, mângâind vreo 

viţică sau o junincă cu ochii mari şi blajini ca şi inima lui. Trecea prin viaţă fără duminici, fără sărbători şi fără 

bucurii. Singura lui mângâiere erau copiii. Atunci, când îi întâlnea pe uliţele satului, toată dragostea lui se 

transforma adesea, în jucării, încropite din te miri ce, pe care le dăruia o dată cu o fărâmă din fiinţa sa celor 

mici, pe care îi lua în braţe şi-i legăna cu glas şoptit. 

Cum timpul este neiertător şi Buleandră începu să îmbătrânească. Nici o încercare de a aduce în coliba lui 

sărăcăcioasă un suflet pereche nu i-a reuşit. Fetele căutau flăcăi cu o brumă de avere, cu mintea întreagă, cu 

vorbă desluşită şi cu toate cele de trebuinţă unui bărbat în stare să gospodărească o ogradă şi să aibă grijă 

de o nevastă.

 Se consolă. Pricepuse că soarta sa este scrisă pe paginile altor cărţi, decât pe cele ştiute, dar că s-ar putea 

să aibă şi el o stea a lui, dacă nu aici pe pământ, acolo sus, unde licăreau încă din pragul serii miile de 

candele. Cercetă nopţi în şir catifeaua nopţii, ca în cele din urmă, să vadă cum lângă oiştea Carului Mare 

clipeşte într-una neliniştită, o steluţă mică, şi presupuse că aceea ar putea fi steaua lui.

Se îndrăgosti de ea, îi cânta, îi şoptea vorbe culese din bunătatea şi caldul fiinţei sale care putea fi asemuit 

cu a unei pâini calde, abia scoasă din cuptor. Simţea că steluţa îi înţelege vorbele şi cântecele şi-i 

împărtăşeşte simţămintele. Din acea clipă cântecele sale deveniră mai altfel, mai duioase, mai pline de 

taine…

 *

 După ani şi ani, într-o seară din luna lui Cuptor însă cireada s-a întors singură în sat. Nu s-a mai auzit 

cântecul care însoţea vitele spre casele lor. Nimeni nu ştia şi nici nu putea să bănuiască ce se întâmplase cu 

Buleandră. Oamenii care trebăluiau prin ogrăzi în acea seară văzură cum lunecase pe cer o stea şi se 

prelinse spre depărtarea de la hotarele de apus ale satului. În seara aceea vecinii lui nu desluşiră la căderea 

nopţii, în ochiul ferestrei colibei sale, pâlpâitul acelei lumini palide a lămpii cu gaz.

Abia a doua zi, oamenii care ieşiră pe porţile satului la a doua praşilă a porumbului, găsiră lângă o moviliţă 

de pământ trupul neînsufleţit al lui Ion, cu braţele ridicate spre cer, parcă întinse spre rugăciune şi implorare. 

Tot satul îl plânse. Şi, pentru prima dată Buleandră fu îmbrăcat în straie noi. Purta pe faţă un surâs luminat 

ce părea a spune că era împăcat cu lumea şi cu el. A fost îngropat creştineşte cu cinstea cuvenită unui fiu al 

obştii. Glasul acela care trezea satul dimineaţa şi intra pe uliţele sale cu cireada, când noaptea începea să-şi 

aştearnă voalul cernit, nu s-a mai auzit. Satul părea pustiit, părăsit de tot ce avuse el mai frumos şi mai drag: 

cântecele lui Ion.

 Dispăruse din mintea oamenilor până şi numele de Buleandră, pentru toţi deveni Ion al lor. Ca Ion al lor nu 

a avut niciodată obştea un om mai drag şi nici nu se spera să mai aibă vreodată! 

 * 

Vremurile se vremuiră. Pe Valea Horincei nu mai este astăzi ceea ce fusese odinioară. Nici pârâiaşul din 

luncă, acel firicel de apă care îşi torcea ca un motan aflat pe cuptor la căldură poveştile lui fără asemănare, 

nu-şi mai şerpuieşte printre sălcii licărul lui de lumină în bătaia razelor de soare, nici oamenii nu mai sunt 

asemenea celor care au fost odinioară… 

Timpul curge ireversibil şi pe acele locuri…Au rămas din ce în cei mai puţini dintre cei care mai ştiu 

povestea lui Ion. Mulţi au plecat să-l caute pe alt tărâm cu gândul nemărturisit că poate i-or mai auzi 

cântecele, cântecele lui atât de dragi lor cândva! 

Nici steluţa aceea mică care licărea neliniştită, din oiştea Carului Mare nu mai străluceşte pe înalturi… O fi 

acum în preajma lui Ion dornică să-i însoţească cântecele, sfâşietoarele lui cântece, potopite de atâtea taine 

pline de neînţelese înţelesuri…!



„Păstorel” este 
p s e u d o n i m u l  
s c r i i t o r u l u i  
Alexandru Osvald 
T e o d o r e a n u ,  
născut la 30 iulie 
1894 în Dorohoi, 
n e p o t  a l  l u i  
A l e x a n d r u  
Teodoreanu şi fiu al 
l u i  O s v a l d  

Teodoreanu, botezat atribuindu-i-se prenumele 
ambilor înaintaşi paterni. Apreciind probabil prea 
împovărătoare prenumele sale, ş i  le 
prescurtează semnând oficios Al.O. Teodoreanu 
şi, ca scriitor, cu pseudonimul Păstorel, ales 
deloc întâmplător, după cum afirmă în volumul 
„Caiet – Foi îngălbenite”, 1938, prin a sa literară.

Spovedanie
Cântat-am vinul şi-l băui pre el, 

Şi-aşa, precum din flori slăvitul soare, 
Cules-am toată roua din pahare, 
Voios ca cel din urmă menestrel.

Am păstorit în viaţă vinuri rare 
(De-aceea îmi şi zice Păstorel) 
Şi de la Grasă pân' la Ottonel, 

Le-am preţuit, pe rând, pe fiecare.
 
Tot din aceiaşi familie face parte – ca al doilea 

copil, născut la 6 ianuarie 1897 – Ioan-Hipolit 
Teodoreanu, scriitorul arhicunoscut şi unanim 
apreciat ca prozator sub identitatea de Ionel 
Teodoreanu.

După cum putem citi în prestigiosul volum 
„Epigrama în literatura română” publicat de prof. 
dr. în filologie Elis Râpeanu (Editura Dealul 
melcilor, Braşov, 2001, pagina 272):

De la tatăl său – Osvald Teodoreanu – a 
moştenit jovialitatea, verva, dar şi dragostea 
pentru chefuri bine stropite cu „lacrimi de 
struguri”. Această ereditate pe linie paternă intră 
în rezonanţă perfectă cu cea de pe linie maternă. 
Bunicul matern a fost renumitul muzician Gavril 

Muzicescu. Darul muzical moştenit de la el l-a 
favorizat pe Păstorel nu numai să memoreze 
operele muzicale sau literare, ci şi să 
potrivească ritmul şi rimele epigramelor sale – 
adevărate modele de prozodie, cizelate cu artă 
de bijutier.

După absolvirea liceului şi a cursurilor şcolii de 
o f i ţ e r i ,  A l .O .  Teodo reanu ,  p roaspă t  
sublocotenent, este concentrat, luptă pe 
fronturile din Transilvania şi Moldova fiind rănit 
grav, e decorat cu „Steaua României” şi avansat 
în gradul de căpitan.

Debutul său, cu poezii, are loc în anul 1919 la 
Iaşi, în „Însemnări literare”.

După absolvirea Facultăţii de Drept, este 
încadrat ca judecător supleant la Tribunalul din 
Turnu Severin, dar, după numai un an, pleacă la 
Cluj – la cererea lui Cezar Petrescu – pentru a 
contribui la apariţia revistei „Gândirea”.

Împreună cu Adrian Maniu, scrie feeria în 
versuri „Rodia de aur”, publicată în „Viaţa 
românească” şi jucată, în stagiunea din anul 
1920, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi şi – 
peste 9 ani, şi la Naţionalul Bucureştean.

În anul 1928 debutează editorial cu volumul 
„Hronicul Măscăriciului Vălătuc”, la Editura 
Cartea Românească, din Bucureşti.

Păstorel scrie şi publică, în anul 1931, când 
Nicolae Iorga era prim ministru al României, 
volumul „Strofe cu pelin de mai pentru Iorga 
Nicolai, cu o scrisoare inedită de la Dante 
Aligheri”, opuscul care – precizează o notă 
scrisă pe chiar a 2-a pagină– „…fiind refuzat de 
toate editurile din ţară, a fost imprimat mulţumită 
devotamentului unui grup de prieteni personali ai 
autorului. 9 Mai, 1931 leat.” Din câte se spune, 
cu respectiva carte s-a mobilat vitrina unei librării 
în chiar ziua în care prim-ministrul vizita oraşul 
Iaşi, probabil chiar de 10 mai, Ziua Naţională.

În anul 1933 apare „Un porc de câine”, iar în 
anii 1934-1935 cele două volume din „Tămâie şi 
otravă”, o colecţie de panegirice şi pamflete care 
au fost retipărite în 1994.



Anul 1935 marchează şi apariţia cărţii „Bercu 
Leibovici”, reeditată în 1942, iar următorul an 
apariţia volumului „Vin şi apă” după ce, de gura 
doctorilor, Păstorel face o cură de ape minerale la 
Karlsbad. Fiinţa lui, strâns legată de „darul 
dumnezeiesc” al dealurilor Moldovei, va face haz de 
necaz în scrisori şi în catrene.

Un juriu format din Liviu Rebreanu, Mihai 
Sadoveanu, Cezar Petrescu şi Al. A. Philipide 
acordă lui Păstorel Premiul Naţional pentru proză în 
anul 1937.

Anul 1938 aduce în librării volumul de poezie 
„Caiet”.

Din nou, în 1939, căpitanul Al.O. Teodoreanu-
Păstorel este chemat la arme în Regimentul 24 
artilerie cu cartierul general la Roman, unde felul lui 
de a fi l-a făcut preţuit atât de colegii ofiţeri, cât şi de 
soldaţi.

La 3 februarie 1954, luptând cu nămeţii 
bucureşteni din vremea celei mai mari înzăpeziri din 
memoria noastră, în drumul lui spre tribunal, îşi dă 
obştescul sfârşit avocatul Ionel Teodoreanu, ceea 
ce a îndurerat în mod deosebit pe fratele său, Al.O. 
Teodoreanu–Păstorel.

Păstorel traduce „Peripeţiile bravului soldat Sveik” 
de Iaroslav Haşek şi „Taras Bulba” de N.V. Gogol, 
care vor fi publicate în anul 1956, precum şi „Istoria 
contemporană” de Anatole France şi „Nuvele” de 
Prosper Merimee, care vor apare abia după 15 
mart ie 1964, când s-a produs decesul  
traducătorului, după ce, în deceniul ultim, a avut de 
suferit chinurile rezultând din acuzele aduse şi 
pedeapsa cu închisoarea suportate ca urmare 
unora din epigramele scrise de dânsul, revoltei sale 
contra celor ce veniseră la putere cu sprijin sovietic.

Încheiem aici prezentarea vieţii şi rezultatelor ei 
propunându-ne să adâncim, în cele ce urmează, 
prezentarea unor aspecte ale acestora, aşa cum le 
putem vedea acum când se împlinesc 115 ani de la 
naşterea şi 45 de ani de la plecarea dintre noi a celui 
ce a fost Al.O. Teodoreanu–Păstorel, care, 
anticipând acest din urmă drum, ne sfătuia:

Nu contrazice
Nu contrazice voia sorţii 

Şi nu sfida stihiile! 
Aşa fu scris: cei morţi cu morţii, 

Iară cei vii cu… viile!
Se cuvine să vă mai spunem că, fiind pe patul de 

moarte într-un spital de pe Şoseaua Viilor din 
Bucureşti, Păstorel a dictat probabil ultima epigramă 
în care-şi ironiza situaţia:

Spuneţi şi copiilor
Spuneţi şi copiilor,
(Culmea ironiilor):

Am pus cap beţiilor 
În Şoseaua Viilor!

* * *
„Uneltirea contra ordinei sociale”
Anul 1944 aduce schimbări neaşteptate în situaţia 

politică şi socială a ţării, subiecte noi de dispută 
politică, snoave, bancuri, glume şi, de ce nu, alte 
poante bune pentru epigrame, multe dintre ele 
valorificate de Păstorel.

Prof. dr. în filologie Elis Râpeanu scrie – în teza sa 
de doctorat „Epigrama în literatura română”, 
publicată pe întinsul a 592 pagini în volumul având 
acelaşi titlu (Editura Dealul melcilor, Braşov, 2001):

Îndrăzneala acestor „poezioare” – aflate pe buzele 
tuturor – nu putea să rămână fără urmări. Astfel, 
după căsătoria sa cu doamna Poenaru-Căplescu, în 
1953 (la 59 de ani), „care a fost până la moartea lui 
cea mai potrivită tovarăşă de viaţă”, scriitorul intră în 
atenţia organelor de securitate, făcând parte dintre 
mulţii intelectuali care au de suferit ani de detenţie 
pentru a-şi fi exprimat liber opiniile lor.. E perioada 
grea în care e supus interogatoriilor şi, până la urmă, 
arestat. Acest ultim deceniu de viaţă îl apasă în loc 
să-l înalţe pe cel mai spumos umorist român. 
Atmosfera de hărţuire şi de detenţie nu e propice 
epigramei amuzante, închinate „vinului vechi, bun, 
domnesc”, în locul ei scrie madrigaluri în care aluzia 
fină are tentă omagială la adresa confraţilor sau a 
personalităţilor artistice. Îşi pierde parcă aripile 
râsului, manifestându-şi în publicistică gustul său de 
cronicar gastronomic.

George Petrone – preşedintele Academiei libere 
Păstorel, din Iaşi – arată:

Un neam nu poate pieri atâta vreme cât îşi 
păstrează credinţa şi graiul. Acestea sunt 
santinelele cele mai de temut. Acestea nu pot fi 
doborâte nici de săbii, nici de foc, nici de urgie. Astfel 
se explică ura neîmpăcată şi dispreţul profund faţă 
de cotropitorul sovietic şi camarila bolşevică, 
instalată la putere de către invadatori după august 
44. Epigramele puse în circulaţie la adresa acestora 
i-au atras şi anii petrecuţi în lagărele comuniste ale 
lui Gheorghiu Dej şi Petre Groza.

Să redăm câteva dintre aceste creaţii curajoase 
ale lui Păstorel:

Boi-miniştri…(din guvernul Petre Groza instaurat 
după 6 martie 1945, n.n.)

Caligula Imperator 
A făcut din cal, senator, 



Comuniştii, mai siniştri, 
Au făcut din boi, miniştri…

În guvernul Groza…
În guvernul Groza, cel de concentrare, 

S-au primit trei membri pentru completare, 
Însă, ca să fie-un cabinet etern,

Îmi bag şi eu membrul în acest guvern.

Din Craiova pân' la Iaşi
Din Craiova pân' la Iaşi
Se resimte lipsa sării,

Fi'ndcă cei mai mulţi ocnaşi
Au ajuns la cârma ţării.

Epigramă pentru Marx, Engels, Lenin-Stalin-Ana 
Pauker

Două bărbi, o ţăcălie 
O mustaţă fumurie 

Şi o „gaură” pustie – 
Vai de biata Românie!

În cinstea ta
În cinstea ta, Staline, 
M-am aşezat pe vine 

Şi ce-am făcut, sub mine, 
Să ştii că-i pentru tine…

Statuii ostaşului sovietic
Soldate rus, soldate rus, 
Te-ai înălţat acolo sus 
Că liberaşi popoarele

Sau fiindcă-ţi put picioarele?

Epigramele mai sus redate sunt doar o parte dintre 
cele reţinute de memoria celor existenţi în jurul lui 
Păstorel, unele dintre ele urmând a fi redate mai jos, 
atunci când ne vom ocupa de violenţa atacurilor lui 
la adresa slugoilor regimului totalitar. Foarte multe 
alte asemănătoare catrene ale lui Păstorel s-au 
rătăcit ori uitat datorită trecerii vremii. Posibil ca 
multe altele să se fi «păstrat» în dosarele securităţii 
sau chiar în cel al tribunalului de care a fost judecat 
şi condamnat la 6 ani închisoare înaintaşul nostru 
maestru.

Într-un răspuns dat anchetatorului de la securitate, 
Păstorel recunoaşte: Eu am mai compus şi alte 
epigrame cu conţinut duşmănos la adresa regimului 
democrat, pe care le-am spus unor elemente 
reacţionare ca şi mine în cercul cărora m-am învârtit 
după 23 August 1944 şi până când am fost arestat. 

Nu-mi aduc aminte de conţinutul lor, însă în ele eu 
ironizam şi calomniam anumite fenomene şi măsuri 
luate de regimul democrat-popular în R.P.R.

În ceea ce priveşte lucrări în proză cu conţinut 
duşmănos anticomuniste, aşa cum am mai arătat 
mai sus, nu am scris. Am scris, aşa cum am mai 
declarat, numai epigrame după 23 August 1944.

Nici una dintre epigramele cu conţinut duşmănos 
pe care le-am scris după 23 August nu le-am 
publicat…

La pronunţare, împotriva lui Păstorel se reţin 
următoarele, în legătură cu epigramele:

Inculpatul a scris după 23 August 1944 o serie de 
epigrame cu conţinut defăimător la adresa regimului 
democrat-popular din Republica Populară Română 
precum şi poezii, în conţinutul cărora aducea 
calomnii împotriva unor persoane din conducerea 
statului şi a Partidului Muncitoresc Român.

A susţinut că epigramele ce i se atribuie pe seama 
membrilor regimului nu-i aparţin, că el a scris 
epigrame glumeţe, dar nu împotriva regimului, 
pentru ca apoi să adauge că au fost şi unele ironii, 
deci împotriva regimului.

Prin Sentinţa Tribunalului Militar al Regiunii a II-a 
Militară din dosarul nr. 201/1960 – din 1 martie – 
Al.O. Teodoreanu e condamnat la 6 ani închisoare 
corecţională şi la 3 ani de interdicţie pentru „uneltire 
contra ordinei sociale”.

Probabil că, prin efectul unei graţieri, Păstorel a 
fost eliberat înainte de a-şi fi ispăşit întreaga durată 
a pedepsei. Regretăm că nu am găsit informaţii cu 
privire la data arestării preventive şi nici cea a 
eliberării efective şi nici privind faptul dacă – ulterior 
lui 22 Decembrie 1989 – condamnarea lui a fost 
desfiinţată de instanţa competentă. Poate că U.E.R. 
ar trebui să aibă o iniţiativă în favoarea realizării unui 
asemenea deziderat dacă altcineva n-a avut-o sau 
n-a reuşit să obţină rezultatul cuvenit.

* * *
Proza – ramura cea mai împlinită a scrierilor lui 

Păstorel – Teodoreanu
Aşa cum arătam în prima parte a acestei lucrări, 

Păstorel este cel ales de Cezar Petrescu în anul 
1920 să-i dea ajutor pentru apariţia revistei 
„Gândirea”. Această perioadă a colaborării cu Cezar 
Petrescu la „Gândirea” îi permite lui Păstorel să 
cunoască tehnica de lucru a acestuia, modul de 
abordare şi tratare a unui subiect şi alte taine ale 
renumitului prozator. Datorită aceleiaşi apropieri de 
maestrul său şi calitatea de colaborator la publicaţia 
sa, se creează posibilitatea ca tânărul scriitor să 
participe la un lung turneu de şezători literare prin 



ţară, împreună cu deja consacraţii Ion Agârbiceanu, 
Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, 
Aron Cutruş, Camil Petrescu, Ion Minulescu, Cezar 
Petrescu, George Topîrceanu, Demostene Botez, 
Ion Pilat, Gib Mihăescu, Adrian Maniu, Mihai 
Codreanu, Ionel Teodoreanu, Emil Isac şi posibili alti 
reputaţi scriitori, membrii Societăţii Scriitorilor 
Români care organiza, alături de „Gândirea”, 
respectiva acţiune. Toate acestea, cele „învăţate” 
timp de 8 ani după debutul său, îi ridică atât nivelul 
pregătirii profesionale, cât şi notorietatea, încât 
poate debuta editorial şi în proză, publicând, în 
1928, volumul „Hronicul Măscăriciului Vălătuc” la 
prestigioasa Editură Cartea Românească din 
Bucureşti. Cartea este bine primită de presă. 
George Călinescu afirmă, în „Istoria literaturii 
române de la origini până în prezent”, savoarea 
pastişelor, faptul că povestitorul român tratează 
cazuri de stricăciune şi de amabilă ticăloşie de la 
începutul secolului al XIX-lea, în limba mai veche a 
cronicarilor, autenticitatea moldovenismului. Marele 
critic român mai subliniază că nuvelele sunt divagaţii 
în scopul de a se dovedi, pe o cât mai largă 
întindere, îndemânarea verbală, nodul lor vital fiind 
de obicei un calambur enorm ori o vorbă memorială.

„Micile satisfacţii”, publicate tot la Cartea 
Românească, sunt schiţe şi nuvele umoristice 
despre care Perpessicius nota ca „amuzant jurnal 
de moravuri contemporane (…) ultimul volum de 
vervă umoristică al d-lui Al.O. Teodoreanu”, „Un 
jurnal în care negrul e numai de funingine şi chipurile 
numai comice. (…) Schiţa umoristică a d-lui Al.O. 
Teodoreanu e lipsită de răutatea, de acea 
causticitate acidă, proprie momentelor şi comediilor 
lui Caragiale” (Opere 5, Menţiuni critice).

„Un porc de câine” permite aceluiaşi Perpessicius 
a nota: „Dl. Al.O. Teodoreanu trece, şi cu bun cuvânt, 
drept unul dintre tinerii maeştri ai umorismului 
nostru. Aceasta înseamnă că autorul unui Porc de 
câine, posedă arta transpunerilor de rigoare, că 
fantezia şi verva sa răscumpără orice situaţii, chiar 
pe cele mai îndrăzneţe, şi că niciodată un scriitor 
spiritual nu va fi un scriitor obscen” (Opere 6, 
Menţiuni critice).

Despre „Tămâie şi otravă”, acelaşi G. Călinescu 
reţinea că „Lectura dezminte severitatea opiniilor 
dogmatice (…) O carte, în care autorul ia o serie de 
atitudini ce sunt reductibile la câteva idei e o carte, în 
linii generale, de ideologie. Autorul aprobă sau 
dezaprobă opere literare, aspecte sociale. Iată aici 
critica. Însă critica e numai un punct de plecare 
pentru dezlănţuirea unor forţe afective sau ostile.”

„Tămâie şi otravă” reprezintă prin urmare o 
colecţie de panegirice şi pamflete, discutabile sub 
raportul adevărului, delectabile în măsura în care 
sentimentul e adus la cea mai înaltă expresie. 
Aproape pretutindeni, se dezlănţuie însă o 
jovialitate care dă o umilitate de ton diferitelor 
atitudini şi care ne îndreptăţeşte să afirmăm că şi 
aici, ca şi în celelalte opere, Al.O. Teodoreanu 
rămâne, în fond, un umorist. La temelia umorului stă 
întotdeauna o atitudine critică. Şi cum obiectul 
scontat îl formează viaţa socială, umoristul este un 
moralist. Moralist este Al.O. Teodoreanu, aşa 
precum moralişti sunt Topârceanu, Damian Stănoiu 
ori, dintre clasici, Caragiale.”

„Inteligent, cu un fond trainic de cultură clasică, 
afectiv şi impulsiv, cu un simţ al limbii excepţional, 
ardent, jovial, conservator sincer şi înverşunat, 
Păstorel – Teodoreanu înfăţişează cea mai firească 
împăcare a naraţiunii satirice galo-italice cu 
parfumul de vin vechi al cronicii moldoveneşti” 
(Adevărul literar şi artistic” 14.X, 1934).

După apariţia celui de al doilea volum din aceeaşi 
„Tămâie şi otravă”, C. Ciopraga scria despre Al.O. 
Teodoreanu şi creaţia sa: „Inteligenţă sclipitoare, 
boem sociabil, interlocutor rafinat, scriitorul avea o 
solidă cultură literară, trecând lesne de la clasicii 
latini la modernii francezi sau la valorile autohtone 
(…) autorul fiind (…) şi un caragialian moldovean, 
totdeauna cu anecdota gata” („Cronica”. Iaşi, nr.10-
11/1974).

Tot G. Călinescu scrie, după apariţia cărţii „Bercu 
Leibovici”: „Păstorel Teodoreanu este azi singurul 
continuator al schiţei caragialeşti, pe care o tratează 
cu atât mai mult merit cu cât iese cu totul din sfera de 
înrâurire a marelui umorist,” („Adevărul literar şi 
artistic”, 28.04 1935).

Proza lui Păstorel Teodoreanu este preţuită de 
contemporani, care, încă în anul 1937, prin 
hotărârea unui juriu format din scriitori renumiţi ai 
vremii, îi acordă premiul naţional pentru proză.

Este util să cităm, din „Predoslovenia” sa la 
„Tămâie şi otravă”, arătările privind faptul că 
„Volumul acesta deschide o serie, despre care n-aş 
putea spune când se va termina. Am înţeles ca, în 
afară de îndeletnicirile beletristice, să adun, sub 
acest titlu rezumativ şi franc, impresii despre oameni 
şi lucruri” şi apoi că „Articolele până acum adunate 
nu conţin decât păreri dezbrăcate de orice făţărnicie 
asupra câtorva oameni şi a câtorva aspecte de viaţă 
contemporană”.

(continuare în numărul următor)



La cel de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din 6 decembrie 2009, 
românii au ales continuitatea, majoritatea sufragiilor mergând către Traian Băsescu. 
La victoria candidatului PD-L au contribuit în mod cert, şi voturile românilor din 
diaspora. Aceştia s-au prezentat la urne în număr record, decişi să nu mai permită ca 
România să se întoarcă din nou, cu faţa spre trecut. Cu această ocazie, diaspora a demonstrat că 
este o forţă, ignorată din păcate, cu bună ştiinţă, de televiziunile mogulilor din România, şi nu numai. 

Diversiunea de la Antena 3. În seara zilei de 6 decembrie, câţiva aşa-zişi gazetari – printre care 
Valentin Stan, Victor Ciutacu, Radu Tudor, – aflaţi în platoul Antenei 3, în calitate de invitaţi la 
emisiunea „Sinteza zilei” realizată de Mihai Gâdea, îl declarau pe Mircea Geoană câştigător în cursa 
electorală, încercând să insinueze că Traian Băsescu nu va accepta înfrângerea şi va folosi fraudă, 
pentru a obţine victoria. 

Întrebarea este despre ce fel de înfrângere se vorbea la „Sinteza zilei”, dat fiind că în acel moment 
nu se terminase numărătoarea oficială a voturilor şi nici nu sosiseră opţiunile românilor din diaspora. 
Iată că diaspora, despre care probabil se credea că nu există, s-a mobilizat în mod exemplar şi a ieşit 
la vot, motivată şi de declaraţii neadevărate, de genul celor lansate de echipa de pseudo-jurnalişti 
despre care discutăm mai devreme. Este clar că Antena 3 încerca să producă o diversiune, 
indicându-l câştigător pe Mircea Geoană, pentru ca apoi, având în vedere rezultatul final, evident în 
favoarea lui Traian Băsescu, să denunţe faptul că omul care a condus ţara în ultimii cinci ani ar fi 
recurs la mijloace necinstite pentru a se proclama învingător. Mai mult, aceeaşi domni trâmbiţau cu 
această ocazie, că membrii de frunte ai PD-L au dat bir cu fugiţii şi că Băsescu şi cei din jurul lui au feţe 
de înmormântare. Realitatea vine să contrazică însă spusele lor, pentru că numărătoarea oficială a 
voturilor a confirmat că Traian Băsescu este în continuare preşedintele României. 

„Niciodată nu a fost o diferenţă atât de mică.” De altfel, dacă într-adevăr Traian Băsescu ar fi fraudat 
alegerile, reacţia normală a liderilor PSD şi PNL, Mircea Geoană şi Crin Antonescu, ar fi fost să 
demaşte această ilegalitate duminică seara, la momentul apariţiei lor televizate de la ora 21:00, 
imediat după închiderea urnelor de vot. Nici unul dintre ei nu aminteşte însă atunci, de faptul că Traian 
Băsescu şi PD-L ar fi eludat legea, ci doar celebrează o presupusă „victorie cinstită", bazată pe 
rezultatul exit poll-urilor. Dacă astfel de informaţii ar fi fost adevărate, era datoria morală a celor doi 
şefi de partide să le facă publice fără întârziere, însă nimeni nu pomeneşte nimic despre aşa ceva. 
Odată încheiată numărătoarea oficială a voturilor, se află că adevăratul câştigător în cursa 
prezidenţială este Traian Băsescu, iar PSD-ul şi PNL-ul se grăbesc să acuze PD-L, „dezvăluind” 
subit, fraude majore şi trafic electoral, care s-ar fi comis după finalizarea procesului de votare. 

Pe de altă parte, pentru că tot s-a pus atât de mult preţ pe exit poll-uri, ne putem întreba pe bună 
dreptate, de ce televiziunile care deservesc interesele anumitor personaje, printre care şi Antena 3, 
au ignorat sondajele realizate de CSOP, care s-au dovedit a fi într-adevăr, exacte? Dacă este să îi 
cităm pe social democraţi, „sondajele arătau că Mircea Geoană iese preşedinte", însă la ce sondaje 
se refereau aceştia? Din ce motiv nu au fost prezentate şi sondajele realizate de CSOP, care este de 
asemenea, o instituţie independentă?

Ar mai trebui spus că PSD-ul invoca scorul strâns dintre cei doi candidaţi la preşedinţia României. 
Mircea Geoană însuşi afirma că „niciodată nu a fost o diferenţă atât de mică". Totuşi, astfel de cazuri 
există în istorie. În noiembrie 1960, 49,7% dintre americani au votat cu John F. Kennedy, în timp ce 
49,5% se exprimau în favoarea lui Richard Nixon. 

Victoria nu a fost contestată de nimeni. 



Reprezentanţii PD-L, în minoritate. Suspiciunea PSD şi PNL privind comiterea de nereguli este 
îndoielnică, dacă ne gândim că la secţiile de votare reprezentanţii PD-L s-au aflat în inferioritate numerică, în 
condiţiile în care fiecare partid din coaliţia anti-Băsescu şi-a trimis câte un observator. În concluzie, la urne au 
fost desemnaţi un reprezentant PD-L şi şase reprezentanţi ai coaliţiei anti-Băsescu, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să credem că şanse mai mari de fraudare au existat din partea PSD şi PNL şi nu aşa cum s-a 
afirmat, din partea PD-L.

Rămâne de văzut dacă intenţia coaliţiei PSD-PNL de a contesta rezultatul alegerilor, susţinând că au fost 
constatate fraude majore, se va concretiza într-o plângere la Curtea Constituţională a României. Însă dacă 
acest lucru se va întâmpla, iar instanţa va decide ca nefondate acuzaţiile aduse PD-L, ce vor face Mircea 
Geoană şi Crin Antonescu? Vor respecta hotărârea CCR şi îl vor felicita pe Traian Băsescu pentru rezultatul 
obţinut, aşa cum se procedează în toate ţările civilizate ale lumii?

De Crin Antonescu, un politician de mâna a doua, ajuns din nefericire, lider al liberalilor din România, cu 
toate că nu este capabil să lege două cuvinte în niciuna din limbile de circulaţie internaţională, specializat în 
ultima vreme, pe discursuri gălăgioase şi lipsite de esenţă, nu ne mirăm că s-ar putea să nu ştie cum se 
procedează în lumea civilizată, dar cum va acţiona Mircea Geoană, diplomat de carieră? Vor renunţa oare 
cei doi la manevrele de până acum şi vor pleda pentru o Românie unită sau vor continua să susţină că Traian 
Băsescu este preşedintele doar al 50% din populaţia ţării? Să nu uităm că în victoria prematură proclamată 
pentru Mircea Geoană, atât liderii cât şi susţinătorii acestuia afirmau că şeful PSD este preşedintele tuturor 
românilor, deşi potrivit sondajelor lor, acesta avea o majoritate asemănătoare cu cea pe care o deţine acum, 
Traian Băsescu.

De ce diaspora a votat altceva? Părăsit de Klaus Iohannis, inconsecvent şi incapabil să conducă un partid, 
preşedintele PNL Crin Antonescu continuă să depună plângeri. Poate că n-ar strica totuşi, să sesizeze şi 
încălcările de lege pe care le-au făcut televiziunile mogulilor – cum ar fi aceea că invitaţii lui Mihai Gâdea s-au 
grăbit să ne dea de ştire, înainte de obţinerea rezultatelor finale, că victoria îi aparţinea lui Mircea Geoană. Să 
fie de vină diletantismul sau bucuria specifică unei anumite categorii de oameni? Şi mai ales, de ce aceştia 
nu s-au întrebat care este motivul că diaspora a votat altceva decât Mircea Geoană? 

Răspunsul este că în ţările în care suntem stabiliţi, corupţia nu este la ea acasă şi că din decembrie '89 
încoace, Traian Băsescu a fost singurul preşedinte care nu a stat cu mâinile încrucişate, ci a luptat împotriva 
corupţiei şi a condamnat comunismul. Am fost dezgustaţi să auzim că doar cu două zile înainte de alegeri, 
Mircea Geoană se întâlneşte la miezul nopţii, cu unul dintre moguli, chiar acasă la acesta. În ceea ce îl 
priveşte pe Crin Antonescu, ar trebui să înţeleagă că acuzaţiile ieftine, lipsite de acoperire, dar şi discursurile 
şi sloganurile fabricate de către partenerii săi nu mai au niciun fel de ecou în rândul românilor din SUA. De 
fapt, votul majoritar împotriva sa transmite clar acest mesaj.

Un fost lider PSD spunea că electoratul din Europa Centrală, Occidentală şi Americi are un avantaj incorect 
prin faptul că votează şi după închiderea urnelor în România la ora 21. Am vrea să-i amintim că în Statele 
Unite se votează pe patru mari fuse orare, iar la închiderea urnelor pe coasta de est – când se află rezultatele 
exit-poll-urilor – se mai votează încă timp de trei ore pe coasta de vest, de milioane de americani, nu de 
câteva mii, ca în alegerile din România, acest aspect nefiind perceput ca un „avantaj” deoarece aici nu se 
face campanie electorală în ziua alegerilor. 

Campanie electorală pe 6 decembrie. În contextul celor relatate, ar fi interesant de aflat ce rol mai are CNA 
şi ce măsuri va lua această instituţie împotriva încălcării legii electorale de către televiziunile mogulilor, care 
au făcut campanie electorală chiar pe 6 decembrie, în ziua alegerilor. Pe de altă parte, dacă televiziunile 
private îşi permit să dezinformeze, îşi riscă propria credibilitate. Culmea ridicolului este însă că TVR 
dezinformează telespectatorii pe banii lor. Şi ca să spunem lucrurilor pe nume, nu credem că mai este nimic 
de comentat referitor la modul deplorabil în care s-a prezentat televiziunea naţională în această cursă 
electorală. În ceea ce ne priveşte pe noi, cei din diaspora, un lucru este cert: că ne-am săturat de circul ieftin 
de la televiziunile acelor oameni importanţi, cu puteri discreţionare şi vrem să prevenim revenirea la putere a 
lui Ion Iliescu sau a unora ca el. 

 Phoenix, Arizona
justitia@justice.com 



Ion Anton Datcu s-a născut la data de 25 martie 1944 în municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. Este un memorialist, prozator şi publicist – comentator.

Biografie.
A absolvit Şcoala Petrache Poenaru şi Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu 

din Craiova, actual Carol I. În urma alternanţei unor împrejurări conjuncturale, 
altele afective, a renunţat la studiile universitare de la Galaţi şi Craiova, 
obţinând în anul 1977 o specializare cu profil economic la Cluj-Napoca. 
Episodic, a cochetat cu emoţia inegalabilă a scenei şi unicitatea exigenţei 
sportului de performanţă. La sfârşitul anului 1999, a urmat la Craiova un curs 
de jurnalism şi informatică.

Cu toate că finalizase sute de pagini în faza de manuscris, abia în anul 2001 
s-a hotărât să-şi tipărească primele lucrări la îndemnul istoricului craiovean 
Ionel Turcin. O parte dintre capitole au apărut în diferite periodice, sub formă de 
eseu şi foileton, ansamblul investigărilor documentare purtând titlul – Eroi au fost, erori sunt 
încă. Din anul 2002 a fost acceptat în Societatea Scriitorilor Olteni. În cadrul Cenaclurilor 
Literare Zburătorul şi Alexandru Macedonski din Craiova, şi-a lansat propriile volume. Între anii 
2005 şi 2007 a condus Cenaclul Redivivus, găzduind simpozioane pe teme diverse. În 
februarie 2007 a fost acreditat ca cercetător în Arhivele Securităţii. Din iunie 2008 s-a stabilit în 
Canada. 

A debutat în presă la 22 martie 1974 cu un profil – Şeful de echipă – apărut în cotidianul 
Înainte din Craiova. A fost publicist - comentator la ziare şi reviste precum: Viaţa Nouă (Galaţi), 
Făclia (Cluj), Jurnalul Naţional (Bucureşti), Acum, în Oltenia,  Ora, Historia, Raţiunea, Palestra 
(toate din Craiova), Argeşul (Piteşti), Pietrele Doamnei (Argeş), Pagini Medicale Bârlădene 
(Bârlad), Observatorul (Toronto), Zig-Zag (Montreal), Actualitatea Canadiană (Laval), Pagini 
Româneşti (Montreal) şi Memoria gândirii arestate( Bucureşti).

Bibliografie
Până în prezent a publicat 16 volume, semnate ca autor şi 10 volume în calitate de coautor:

1. Religie şi Toleranţă, Editura Mihai Duţescu, Craiova, 2002. 2. Ateism şi Duplicitate, Editura 
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Diplome de Excelenţă oferite de: Societatea de Ştiinţe Istorice, Brigada 2 Infanterie Rovine – 

Craiova (2004), Fundaţia Cultural – Ştiinţifică Orizont (2005), Societatea Scriitorilor Olteni 
(2006), Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti din România (2006). În domeniul 
horticol a fost premiat la concursul Expo-Flora desfăşurat la Timişoara, în 1968, pentru 
Gladiolus Hibridus Roşu Cardinal cu inflorescenţă dublă.

 Membru al Ascociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români din 2009.



Nota autorului 

Capitolele prezentului volum reprezintă o parte din episoadele apărute în 

săptămânalul Pagini Româneşti, din Montréal, pe parcursul a 18 luni, în 

perioada 7 iunie 2008-12 decembrie 2009. Întregul periplu antitezic a purtat 

denumirea de Martiri în infernul concentraţionar. Investigând cu migală 

diversitatea bazei informaţionale, am căutat să scot în relief suferinţele 

victimelor totalitarismului. În majoritatea cazurilor, deţinuţii de conştiinţă au 

pătimit cumplit, pentru celebra învinuire, denumită, pe scurt-vorbărie. O 

întreagă pleiadă de intelectuali de marcă au murit torturaţi, deoarece aveau 

opinii divergente faţă de implementarea, cu forţa a ideologiei noilor autorităţi, 

aservite Moscovei. Un număr impresionant de ziarişti sau scriitori de mare 

valoare, au fost exterminaţi fără milă, ca opozanţi ai comunismului salvator, 

care nu accepta adversari politici. Până când şi stiloul era considerat o armă 

deosebit de periculoasă, cu care s-au săvârşit crime odioase împotriva păcii, 

contra URSS şi RPR. 

Am intenţionat să culeg o serie de date certe, prezentate în jurnalele 

memorialistice, din relatările cutremurătoare ale celor care şi-au lăsat tinereţea 

în închisorile politice, între neuitatele ziduri tenebroase dintre care au scăpat 

puţini supravieţuitori. O lungă perioadă am apelat la Arhivele Securităţii şi am 

consultat studiile unor cercetători ai acestui fenomen deosebit de amplu. 

Izvoarele documentare le-am precizat în capitolele ce poartă titlul Aiud, Decese 

fără rugăciune, Ruleta purpurie, Final de drum şi, chiar pe parcursul evocărilor 

prezentate în viitorul volum. În primele luni ale anului 1990, multe documente 

edificatoare au fost distruse de către cei cu sufletul maculat, care au dorit să 

şteargă urmele compromiţătoare. Celulele anchetaţilor au fost zugrăvite într-un 

ritm alert. Petele de sânge închegat au fost acoperite urgent cu multe straturi de 

vopsele strălucitoare, de culoare pastel. 

Apreciez tenacitatea cu care alte popoare îşi comemorează holocaustul lor. 

Despre holocaustul nostru se aude tot mai puţin. A rămas la stadiul de genocid 

nepedepsit, de crime înfăptuite în lanţ, dar fără vinovaţi. Admir Centrul Simon 

Wiesenthal, care îi urmăreşte cu multă insistenţă pe cei care au făcut crime 

împotriva umanităţii, crime contra poporului evreu, crime care nu s-au prescris 

niciodată. După mai bine de 60 de ani, numai naziştii sunt urmăriţi până în 

pânzele albe, urmând să fie sancţionaţi dur, chiar dacă au vârste înaintate şi boli 

incurabile. În schimb, asasinii poporului român au fost ocoliţi de instituţiile 

justiţiare sau de altele similare. Industriaşii crimei politice, din infernul 

concentraţionar, au fost încadraţi cu blândeţe de magistraţii români, la 

neglijenţă în serviciu, sancţiuni care, în mod evident, s-au prescris de mult. 

Torţionarii care i-au schilodit pe nefericiţi şi au scurtat multe vieţi, au primit, în 

continuare pensii fabuloase, au murit în linişte acasă. S-au întâlnit multe cazuri 

când acei privilegiaţi au avut parte de înmormântări fastuoase, cu gardă 

militară, în acorduri de fanfară, aşa cum merită marii eroi ai neamului românesc. 

Familiile martirilor, aruncaţi în gropi comune, neştiute, au rămas pe drumuri, 



averile le-au fost confiscate, copiii nu au avut acces la şcoli înalte, deoarece părinţii lor au fost acuzaţi ca 

duşmani ai poporului. 

Este bine ca generaţiile viitoare să-i cunoască pe înalţii dispeceri ai experimentelor diabolice, săvârşite pe 

oameni. Voi nominaliza o parte dintre exponenţii represiunii comuniste, asupra cărora instituţiile 

internaţionale evreieşti nu s-au pronunţat, i-au ocolit din diferite motive sau nu intrau în jurisdicţia vremii: Ana 

Pauker (Hannah Rabinsohn), Teoharie Georgescu (Samulel Bureh Tescovici), Alexandru Sergheevici 

Nicolschi (Boris Grumberg), Mihai Dulgheru (Dulbergher), Gheorghe Apostol (Aaron Gherschwin), Iosif 

Chişinevschi (Iacob Broitmann), Avram Bunaciu (Abraham Gutman), Miron Constantinescu (Mehr Kohn), 

Leonte Răutu (Lev Oigenstein), Gheorghe Gaston Marin (Gheorghe Grossman) şi mulţi alţii.

În laboratoarele ideologice ale partidului unic, se pregăteau cruntele formule de aplicare a suferinţei 

asupra opozanţilor comunismului biruitor, împotriva erudiţilor masacraţi, fără regrete, indiferent dacă erau 

prelaţi, academicieni, generali, parlamentari, miniştrii, avocaţi şi profesori. Asasinatele în valuri, exercitate 

cu multă isterie de forţele represive, erau coordonate de nomenclatura din care făceau parte şi cei 

enumeraţi. Faptele lor reprobabile, prin care s-a urmărit scurtarea unor destine, au fost proslăvite de 

mulţimea ridicătorilor de osanale, printre care figurau Silviu Brucan (Saul Brukner), Alexandra Sidorovici, 

Veronica Porumbacu (Schwelberg) şi Aurel Baranga (Leibovici).

Factorii decizionali ai tiraniei proletare nu au fost cercetaţi niciodată de comisiile care pedepseau crimele 

săvârşite asupra umanităţii. Dintre toate ţările dependente Moscovei, România a fost fruntaşă pe ramură, 

fiind singurul stat care şi-a exterminat eroii, cu mult sârg, umplând cerul de sfinţi şi lărgind cimitirele cu 

cadavre nevinovate. Din cele două milioane de condamnări, peste cinci sute de mii de oponenţi a fost 

măcelăriţi în închisorile şi lagărele de exterminare sau au murit după ce au fost eliberaţi. Totalitatea 

sentinţelor depăşeşte cifra de 20 de milioane de ani, echivalentă cu vârsta glaciaţiunilor înmulţită cu opt, 

rezultând o cifră geologică. Dar, atenţie mare! Toate s-au petrecut pe timp de pace. 

Posteritatea trebuie să ştie că aparatul de partid central sau regional, Securitatea şi Miliţia se ştergeau pe 

tălpile picioarelor cu prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, document adoptat de 58 de 

state, la 10 decembrie 1948. Deşi acceptate de Republica Populară Română, la 14 decembrie 1955, unele 

articole se găseau deja în Constituţia din 1952. Inutil, deoarece organele represive nu ţineau cont de acele 

angajamente. Libertatea de exprimare a cetăţenilor, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la emigrare şi multe 

altele, erau formulări ignorate total, chiar de cei care erau obligaţi să respecte Legea Fundamentală a RPR. 

Persecuţiile cădeau imediat pe capul şi familiile celor care încercau, inclusiv în şoaptă, să ceară respectarea 

acelor drepturi. 

Toate aceste tragedii s-au întâmplat în secolul XX, veacul marilor descoperiri, dar şi al imenselor 

dezamăgiri. Făcând calculele de rigoare, se poate constata că victimele comunismului planetar depăşesc de 

peste 13 ori pe cele ale nazismului zonal, din trei puncte de vedere: numeric, al extensiei perioadelor de timp 

în care au acţionat, cât şi al diversităţii metodelor de producere a suferinţei. Şi, totuşi se insistă numai pentru 

judecarea ororilor, care au avut loc în ograda lui Hitler. Cele 78 de milioane de crime împotriva umanităţii, 

comandate de Mao Zedong, Lenin, Stalin, Gheorghiu Dej şi alţi tirani comunişti, au rămas nejudecate şi 

nepedepsite. Mai mult decât atât, de nenumărate ori satrapii menţionaţi au sfidat organismele interstatale şi 

i-au umilit pe conducătorii marilor democraţii occidentale, sisteme politice acuzate a fi imperialiste, 

asupritoare, în stare de putrefacţie. Interesant este faptul că, deşi purtau în mână toporul plin cu sângele 

opozanţilor, exponenţii dictaturii proletare afirmau, cu toată convingerea perfidă că - omul este cel mai 

preţios capital! Încă nu s-au ridicat groasele perdele depuse peste adevăr, deoarece în anumite instanţe, 

care verifică abuzurile şi persecuţiile dictaturii totalitariste, cine credeţi că a dat fuga? Aţi ghicit! Deci, mai 

avem de aşteptat. Poate aflăm în alt mileniu despre autorii crimelor fără vinovaţi.



 *   *   *

În zilele incandescente ale evenimentelor din decembrie 1989 au fost înregistraţi 162 de morţi şi 1107 răniţi 

până în data de 22 decembrie dimineaţa, cifre asupra cărora se insistă în rechizitoriul anumitor procese, cu o 

desfăşurare ezitantă. Începând cu ziua de 22 decembrie, când puterea a fost luată de cine trebuia să facă 

linişte, s-au înregistrat aproape de şase ori mai multe decese cu autori necunoscuţi. Generaţiile viitoare nu 

trebuie să uite că începând cu acea dată, pe fondul unui tupeu exaltat, curgeau în cascadă balivernele, prin 

care eram avertizaţi, cu o disperare excesivă, că spre televiziunea de la Bucureşti se îndreptau coloane 

blindate de terorişti, pe care nu i-a văzut nimeni. În realitate, adevăraţii terorişti prin definiţie, se înghesuiau în 

studioul numărul 4, coordonând pe faţă instigarea vărsărilor de sânge, în cadrul unui măcel inutil. 

Maeştrii diversiunii sau profesioniştii dezinformării îndemnau cu frenezie telespectatorii să tragă în plin, cu 

toate armele din dotare, să folosească întreaga muniţie, nu conta unde, în cine şi de ce. Bilanţul a fost trist, cu 

multe asasinate fără vinovaţi, victime pentru care nu răspunde nimeni: 942 de decese prin împuşcare şi 2245 

de răniţi. În limbaj juridic este vorba de crime cu premeditare şi tentative de omor, pe care nicio justiţie din 

lume nu le-ar fi ocolit. Cu excepţia celei româneşti, evident, dependentă politic sau din alte motive. La acel 

microfon înroşit nu aveau acces alte persoane decât cele cuprinse în sadicul desfăşurător.

În dorinţa de a preîntâmpina declanşarea altor pericole, care puteau să scape de sub controlul scenariului 

impus, Ion Iliescu ne îndemna la o surprinzătoare împăcare contra naturii, între călăi şi victime. Cu alte 

cuvinte, interzicea generalizarea vendetelor, cu excepţia propriei răzbunări vanitoase, care urmărea 

lichidarea despotului incriminat. Considera că numai dictatorul trebuia să moară urgent, deoarece cândva, îl 

umilise, îi ştirbise personalitatea şi îl scosese din ecuaţia aparatului central opresiv. Prin formulări ipocrite, 

fostul marginalizat, care se victimiza în mod patetic, ne asigura că a sosit momentul consensului fericit între 

vânător şi vânaţi, să încercăm trăinicia jenantelor înţelegeri fraterne între pistolari şi ciuruiţi, să promovăm o 

entuziastă concordie între torţionari şi martiri. 

Intuind primejdiile unor răfuieli individuale, emanatul spontan al unei revoluţii fără adversari căuta să ne 

impună o armonie imposibilă între familiile îndoliate şi asasinii cu epoleţi, ocrotiţi în continuare de gruparea 

vindicativă care a acaparat puterea. În loc de cătuşe, se ofereau experţilor în arta linşajului politic, grade cu 

nemiluita sau promovări la excepţional. Acele evenimente încă neelucidate voit, au reprezentat un calvar 

pentru victime şi prosperitate pentru cei care au apăsat pe trăgaci. Revanşardul, care şi-a văzut visul cu ochii 

prin asasinarea grăbită, ilegală şi imorală a lui Nicolae Ceauşescu în Sfânta Zi de Crăciun, intenţiona să ne 

convingă despre necesitatea unei reconcilieri irealizabile între anticomuniştii care au suferit enorm şi 

temnicerii care le-au mutilat trupul şi 

sufletul cu barda infernului absolutist. 

Acelaşi Ion Iliescu, care ne demonstra că 

este adeptul armoniei străpunsă cu 

săgeţile îngrijorărilor fariseice, în anul 

1990, l-a suit cu forţa pe regele Mihai în 

avionul umilinţei şi l-a gonit ca pe un 

infractor, acolo de unde venise de câteva 

ore. Referitor la suita de aberaţii rostite de 

un vechi nomenclaturist al silniciei 

comuniste, sunt relevante cele două 

versuri scrise de Marin Sorescu: Oaia ce-a 

mâncat-o lupul, / A format cu el un cuplu!

(continuare in numarul urmator)



La un moment dat în viaţă, trecutul şi viitorul se împletesc aşa de bine împreună, 
pentru a forma viitorul… 

Ne-am decis, după ani de ezitări, să construim ceva pe locurile părinteşti lăsate mult 
timp în părăsire, printre frumoasele dealuri acoperite de vie, mult mai prospere 
altădată, din judeţul de „dincolo de Olt”. Am cunoscut zona Drăgăşanilor cu peste 30 
de ani în urmă, când după căsătorie, am ales să practic medicina, în această parte de 
ţară destul de lovită de neajunsuri. Familia soţului meu era una dintre cele mai 
năpăstuite, crud lovită de bastonul comunist. Fuseseră chiaburi în regimul anterior şi 
plătiseră scump regimului actual. Mama şi bunica soţului meu, atâta mai rămăseseră 
în sat din acea familie numeroasă, se chinuiau să supravieţuiască, ducând o viaţă modestă. Trăiau în 
frig şi sărăcie. Cocoana Venuţa se trezea dis-de-dimineaţă să prindă prima rată cu care ducea 
căpşuni în piaţă, la Drăgăşani. Cu banii obţinuţi îşi cumpăra câte ceva de îmbrăcat şi paste făinoase, 
principala sursă de hrană, pe lângă varză şi mămăligă. 

Eu am ajuns în acest tablou, cu un copil în braţe. Dimineaţa mă urcam pe bicicletă şi parcurgeam cei 
4 km până la dispensar. După prânz, făceam drumul înapoi ca să-mi alăptez pruncul. La scurt timp, 
iată, vine şi o reclamaţie zicând că sunt incompetentă: aparent nu răspunsesem prompt la o chemare 
pentru o fetiţă care suferea de dureri abdominale (viermi intestinali). Curios cum acest subiect m-a 
urmărit toată perioada cât am practicat medicina, în România. 

Ca studentă, ştiu că mi-a căzut la un examen, ceva despre tratamentul paraziţilor intestinali; nu prea 
ştiam ce să zic dar am putut să aleg altceva. Primul meu caz a fost un pacient tot cu acest diagnostic; 
am fost derutată, a trebuit să caut într-un manual (destul de ruşinos gestul, căci se aştepta să ştii totul 
pe de rost). 

Sunt curioasă cum mai stăm la acest capitol în România din aceste timpuri…şi o să aflu în curând 
căci, de cum am ajuns în acest sat, după atâţia ani, am constatat că oamenii nu m-au uitat ba 
dimpotrivă şi-au întâmpinat doctoriţa cu dragoste şi multe, multe speranţe. 

O să-i vindec, pe toţi! 
Promit. 



Năprasnic, îngerul morţii loveşte din nou în teatrul românesc. Astăzi,10 noiembrie 
2009, a mai ridicat în zborul său încă un mare actor. Gheorge Dinică a plecat şi el 
acolo unde Dumnezeu a adunat tot ce era mai bun, mai frumos şi mai valoros în arta 
dramatică de la noi. Acolo unde din ce în ce mai multe stele se aprind ca să ne 

amintească cine suntem…cine am fost…şi ne trimită cu privirea în jur, să vedem că 
lumea frumoasă rămâne tot mai pustie… Şi plouă şi azi…

Gheorghe Dinică… Nea' Gigi… Mi-l amintesc la măsuţă în regruparea de la Naţional. Era seară de 
Scrisoare. (Scrisoarea Pierdută a lui Caragiale în regia lui Alexandru Tocilescu. n.a.). Gheorghe 
Dinică venise să vadă spectacolul în care juca prietenul său, Ştefan Iordache. Ştefan intrase la 
cabină. Mai erau vreo zece minute până la primul gong. Maestrul s-a aşezat lângă mine, pe unul 
dintre cele şase fotolii care înconjurau masa rotundă unde ne adunam seară de seară, noi, cei care 
făceam parte din superba familie de la TNB. Avea un aer relaxat dar distins. Zâmbea. Până la 
spectacol şi în pauză, ne-a povestit despre nepoţica sa. Un copil frumos şi simpatic pe care el îl iubea 
enorm. Am stat mult de vorbă. Nu m – a întrebat multe lucruri despre mine. Dar era curios şi a întrebat 
pe alţii. Ne vedeam des la Numele Trandafirului, dar nu aveam timp decât de un salut şi un ce mai faci, 
în treacăt. A urmat cronica pe care am făcut-o acestei piese. Apoi ne-am împrietenit.

Cum era maestrul Dinică?! OF, Doamne…După atâtea plecări m-am obişnuit deja să vorbesc la 
trecut! Era un clocot interior. Privirea lui şi mai ales acel zâmbet care te cucerea imediat, radiau o 
căldură de suflet rar întâlnită. Povestea cu farmec, cu emoţie, natural şi atât de aproape de tot ce 
impresiona prin frumos, prin culoare, prin sunet, prin gând. O voce inconfundabilă cu un accent 
aparte. Iubea viaţa, era fericit pe scenă, era fericit în culise, era un om bun şi oamenii buni sunt fericiţi. 
Era un artist sensibil, un artist care cutremura spectatorul numai când apărea pe scenă. Era fascinant. 
Gheorghe Dinică este un nemuritor, aşa cum a rămas şi Ştefan Iordache şi ceilalţi care au plecat pe 
rând în ultimul an, parcă prea mulţi şi parcă prea repede.

Despre ce să vorbesc mai întâi? Rolurile sale din film, le ştiţi cu toţii. Celebra replică „Nu trageţi dom' 
Semaca! Sunt eu, Lăscărică!” 
va rămâne mereu vie în 
amintirea multor generaţii de 
c i n e f i l i .  Ş i  a p o i  t o a t e  
celelalte…Dar eu îmi voi aminti 
cu mare drag, cu aceeaşi 
fascinaţie de rolurile din teatru. 
Remigio…Cadîr…mi-au fost şi 
îmi rămân tare dragi…E greu 
să îţi găseşti cuvintele cu care 
ar trebui să faci un portret unui 
actor care pleacă. Dar pentru 
mine, nea' Gigi nu a fost doar 
un actor…a fost un prieten. De 
suflet. Adio, Maestre. Ne vom 
revedea la marea premieră, 
acolo unde vei fi în rolul 
principal alături de Ştefan. 
Adio, Gheorghe Dinică.



Motto:„De la această carte ar putea pleca scânteia 
luciferică, cea care ar aţâţa în lumea întreagă un nou 
incendiu; şi râsul s-ar arăta ca artă nouă, necunoscută chiar 
şi de Prometeu, pentru a înlătura teama. Şi din această carte 
ar putea lua naştere noua şi distrugătoarea năzuinţă de a 
nimici moartea prin dezrobirea de frică”

Jorge – Numele Trandafirului de Umberto Eco

„E frig în scriptorium, degetul gros mă doare. Las scrierea aceasta, nu ştiu pentru cine, 
nu mai ştiu întru ce: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”. Aşa se încheie 
celebrul roman al lui Umberto Eco „Numele Trandafirului”. Hexametrul care face parte din 
„Despre dispreţul lumii” de Bernardo Morliacense şi înseamnă „dăinuie prin nume 
străvechiul trandafir, dar nu mai păstrăm decât numele goale” este, de fapt, concluzia 
nostalgică cum că, totul fiind pieritor, din toate rămân doar numele…şi chiar dacă lumina 
îşi face cuib, vicleană, între pleoape, crima se săvârşeşte dincolo de retină, declinând în 
noapte verbul a muri. Şi atunci cine să amintească de oameni, locuri, întâmplări, 
frumuseţi sau orori, iubiri şi uri, râs şi plâns? Numele le recheamă în mintea ta, în sufletul 
tău şi, dacă ele nu mai pot veni, atunci simţi nevoia să le spui cuiva. Dar cui? Şi cine ar 
putea să înţeleagă? Şi apoi, ce rost ar mai avea?

Umberto Eco… Un scriitor „greu” din toate punctele de vedere. Nu ştiu dacă trebuie să 
vorbesc mai întâi despre inteligenţa sa. Sau poate despre erudiţia sa bine cunoscută. 
Sau despre umorul său special, crud şi cald, fin şi dur în aceeaşi măsură. Aş vorbi mai 
curând despre cultura scriitorului. A citit atât de mult, încât l-am putea compara pe el 
însuşi cu o vastă bibliotecă.

S-a născut în 1932, la Alexandria. Absolvent al Universităţii din Torino, Umberto Eco 
este cel care a introdus pentru prima oară în Italia disciplina semioticii, la Facultatea de 
Arhitectură din Florenţa, iar din 1971 este profesor de semiotică la Universitatea din 
Bologna.

Cunoscut prin lucrări de critică şi semiotică, devine cel mai tradus şi citit autor, prin 
apariţia romanelor, celebre în toată lumea, „Numele Trandafirului” (1980) şi „Pendulul lui 
Foucault” (1988), cărora li se alătură „Insula din ziua de ieri” (1994).

Fiecare text semnat Umberto Eco este un motiv de cugetare, de întrebări şi răspunsuri 
la problematica pe care o propune viaţa în sine, cu toate ale ei, cunoscute şi mai ales 
necunoscute, dar atât de umane încât fără să vrei te implici şi încerci să răspunzi, să îţi 
răspunzi…

Dintre toate, aş spune despre „Numele Trandafirului”că este un pas împietrit în mers, 
mereu identic cu sine în ceea ce pare a fi, este, universul răsfrânt în apele argintii ale 
duratei. Am citit „Il nome della rosa” de multe, foarte multe ori. De fiecare dată am simţit 
ceva nou, adăugat primei impresii. De fiecare dată am ieşit din penumbră să pot cerceta, 
să pot pipăi ceea ce Eco îmi arată clar sau mă face să bănuiesc doar că există, aici sau în 
altă parte. Am călătorit împreună cu scriitorul şi cu personajele sale, orbecăind uneori 
printre lucrurile inutile ale acelei primă sferă de existenţă, revenind apoi în orizontul prim 
al negaţiei şi luând-o iar de la capăt adunând spaţiul către mine, eu omul, cu ochii minţii 
iscodind trecutul în căutarea unei ispite ce părea de mult alungată, râsul, pentru care se 
poate muri!

Şi da, aflu că sfera se roteşte într-un spaţiu vid, pe când ea, flacăra la propriu, topeşte 
statuia de ceară a unei iluzii. Iluzia că râsul ar putea fi ascuns atât de bine încât să pară 
inexistent. Şi pentru ce? Pentru că el, râsul, umanizează! El, râsul, distruge frica! Şi dacă 
frica dispare omul se eliberează!

Privind în urmă, silueta de fum îşi face drum printre arborii care delimitează cele două 
părţi ale lumii, acolo unde, se ştie, viaţa poate începe oricând de la zero, chiar dacă în 
palmele timpului de acum rămâne doar cenuşa şi numele… şi creşte în somnul semnelor 
care îl alcătuiesc un spirit, orb la început, care ia calea lumii. 

„Numele Trandafirului” este un roman complet şi complex. Adună între paginile sale 
cultură en gros, are filosofie şi astrologie, istorie, ocultism şi arhitectură, fizică, 



botanică,metafizică, totul într-un scenariu demn de un roman poliţist, cu crime, ucigaşi, anchetă, mistere, 
taine bine ascunse şi păzite şi mai bine.

O serie de morţi neelucidate zguduie liniştea aparentă a unei mănăstiri în plin Ev Mediu, anul 1327. 
Încercarea de a dezlega misterul introduce cititorul într-o atmosferă dominată de spaimă, oroare, demoni şi 
năluciri, spioni şi spionaţi, droguri, fantasme.

Centrul universului acestei acţiuni este biblioteca abaţiei, care, pe lângă tot ceea ce se întâmplă acolo, 
deţine o mare comoară spirituală. Sunt adunate aici mii de volume, manuscrise, gravuri, care alcătuiesc o 
întreagă cultură încă de la începuturile sale. Este locul plin de mister şi semne. Te atrage, te cheamă, zidurile 
sale palpită, şoptesc, dar cine oare se încumetă?

Biblioteca este construita după o tehnică a labirintului, bazată pe construcţia lumii, este un loc straniu şi 
incitant, în care „poţi intra dar nu ştii dacă mai ieşi”. Secretul îl cunoaşte doar călugărul bibliotecar. Mai există 
totuşi cineva…

Pe fundalul investigaţiei făcută de părintele Guglielmo care a venit aici însoţit de ucenicul său inocent Adso, 
pentru a dezlega misterul, cititorul are ocazia sau, mai bine zis, şansa de a „acumula” cultură, pentru că 
Umberto Eco o dăruieşte cu generozitate, din toate domeniile. Iată ce spune scriitorul: „Tu crezi că vrei sex şi 
trame criminale în care, la final, se descoperă vinovatul şi multă acţiune, dar, în acelaşi timp, te-ai ruşina să 
accepţi o venerabilă marfă de duzină, făcută din fantasmagorie şi dichisită într-o mănăstire. Ei bine, eu îţi voi 
da latinească şi femei puţine, şi teologie cu carul, şi sânge cu butoiul…”

Şi avem din plin şi teologie, şi latinească,– pasaje întregi, şi sânge, da, mult sânge, care pare un blestem şi 
o povară, a cărei greutate doar unul singur dintre călugări o cunoaşte.

Fiecare personaj este urmărit şi urmăritor. Toţi par a nu şti nimic, dar fiecare ştie câte ceva care pus cap la 
cap ar putea aduce, poate, dezlegarea… Cert este că fiecare ascunde câte un secret. Viaţa în mănăstire 
este una specială. Numele Trandafirului ne introduce puţin câte puţin în atmosferă. Avem aici multe 
personaje care se învârt în jurul axului central care este biblioteca unde toţi vor să intre, să caute, să 
găsească. Dar cine intră aici nu se ştie dacă mai poate ieşi. Sunt în mănăstire locuri ascunse de ochi curioşi, 
osuarul, care este una dintre cheile acestei superbe enigme. Aici intră maestrul şi discipolul său după ce află 
codul secret, desigur, prin care se poate pătrunde. Dar vor afla ceea ce îi interesează? Eco are stofă de 
anchetator şi ne poartă printre oameni ciudaţi, înspăimântaţi, înspăimântători, suspecţi şi bănuitori, care 
ascund dar şi dezvăluie taine ce cântăresc cât o viaţă. Se moare. Se moare mult şi în multe ipostaze aici, în 
mănăstire.

Avem şi sex. Poate ar trebui să numim acel moment revelaţia trezirii din somnul presărat ca o pulbere cu 
senzaţii atrofiate,mai bine zis pe cale de atrofiere, necunoscute…Adso trăieşte o poveste de iubire, o singură 
noapte, una singură, de ajuns pentru o viaţă.

Avem în cartea lui Eco un personaj pe cât de ciudat pe atât de pitoresc. Salvatore. Salvatore pare un om cu 
capacităţi reduse de gândire. Numai că el, tocmai el, face şi desface multe în această mănăstire. El este cel 
care pune la cale seducerea ucenicului călugăr. Ne putem gândi la multe motive pentru care Salvatore să fi 
făcut această mişcare strategică. Dar aş vrea să rămân la acel loc interior în care frustrările personajului,cu 
aspectul său hidos, se luptă cu propria atracţie faţă de sexul opus. Dar în vechea mănăstire se practică şi 
homosexualitatea! Avem aici pasiuni, gelozii, urmăriri de noapte prin cimitir şi din nou crimă…

Remigio, un alt personaj special, chelarul mănăstirii care atrage atenţia şi care sfârşeşte neaşteptat într-un 
acces de laşitate.

Viaţa cu toate aspectele ei se desfăşoară şi aici într-o anume promiscuitate. Fata care vine noaptea la 
Salvatore ca să primească ceva de mâncare în schimbul trupului său, aceeaşi fată care se dăruie lui Adso 
fără plată, din iubire…Fata care moare pentru că a încercat să îşi hrănească familia…Arsă pe rug ca 
vrăjitoare! 

Şi personajul cel mai straniu, cel mai plin de mister, dar şi cel mai important în economia poveştii, este 
Jorge. Jorge face ca aripa întunecată a îngerului morţii să acopere mânăstirea. Dar acelaşi înger îi va fi 
călăuză pe drumul fără întoarcere, pe care bătrânul călugăr orb, singurul cunoscător al tainei celei mari, 
porneşte împins de propria-i cruzime..

Dacă avem pasaje latineşti şi lecţii de filozofie, istorie, anatomie, şi astrologie, găsim aici şi umor. Un umor 
fin, de calitate, plasat subtil şi cu rafinament, exact acolo unde trebuie.

Finalul incandescent şi la propriu şi la figurat, lasă în urma ultimelor cuvinte libertatea ca cititorul să tragă 
singur unica concluzie, de altfel, asupra vieţii şi omenirii.



„Numele Trandafirului” nu ştiu dacă poate fi povestit. Dar ştiu 
că „Numele Trandafirului” poate fi redat ca stare de fapt. Da, 
este posibil şi se întâmplă pe o scenă de teatru. Pentru prima 
oară în lume, cartea lui Umberto Eco a fost pusă în scenă, cu 
acordul autorului dat în 1998, la Naţionalul bucureştean, unde 
a văzut montarea de excepţie a „Generalului”, regizorul 
Grigore Gonţa. La început scriitorul avea îndoieli asupra 
realizării acestei dramatizări lucrată ca un filigran de regizor. 
Nu credea că această carte ar putea fi transpusă pe scenă, 
într-un timp limitat, cu toate elementele pe care el le-a 
dezvoltat în poveste, cu atâtea personaje, cu atâtea 
complicaţii care apar pe parcursul naraţiunii. Cu atât mai mult 
cu cât cele două ecranizări nu au fost prea reuşite. Ei bine, 
când a văzut o înregistrare cu montarea lui Grigore Gonţa, 
Umberto Eco a rămas profund impresionat de acurateţea 
redării textului său, de interpretarea magistrală a marilor actori 
care alcătuiesc distribuţia şi care dau o valoare deosebită 
creaţiei în sine. Şi-a dat acordul cu toată inima ca piesa să fie 
reprezentată pentru prima oară în lume, pe scena unui teatru, 
şi acesta să fie Teatrul Naţional Bucureşti. 

Licenţiat în regie şi actorie în 1963, interpretând roluri 
importante pe scenă şi pe ecran, cu multe spectacole realizate 
ca regizor, decanul Facultăţii de Teatru din U.A.T.C., Grigore 
Gonţa, a avut divina inspiraţie să-l aducă pe Eco pe scena 
T.N.B.

Îndrăgostit de teatru, cum însuşi spune: „Trăiesc teatrul cu 
simţurile…”, a gândit, a muncit cu pasiune şi dăruire şi a realizat acest spectacol-sărbătoare, o capodoperă, 
în care se întâlnesc titanii teatrului românesc, „greii”, cum îmi place să-i numesc pe maestrul Radu Beligan, 
pe Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Valentin Uritescu, George Motoi, Costel Constantin,Traian 
Stănescu, cărora li se adaugă o întreagă pleiadă care formează elita artistică de la noi.

Am vizionat acest spectacol de multe ori şi de fiecare dată am rămas cu aceleaşi puternice impresii.
Încă de la început, spectatorul este introdus într-o atmosferă sobră şi grandioasă, cu iz de Ev Mediu, dintr-o 

biserică de mănăstire. Decorul lui Mihai Mădescu, superb realizat,altarul, vitraliile, crucifixul, statuia 
Madonei, corul călugărilor, împărtăşania de la finalul slujbei îţi dau un impuls greu de stăpânit, de a răspunde 
cu închinăciune închinării. Muzica lui Anton Şuteu completează perfect această imagine şi imaginaţie.

Subiectul este redat cu fidelitate,textul fiind cel original, în care apar pasaje întregi în limba latină, aşa cum 
le-a scris Eco, şi pe care actorii, în special maestrul Radu Beligan le declamă cu naturaleţe pe parcursul celor 
trei ore în care nu părăseşte scena. Caracteristicile personajelor ajung la limita realului, fiecare personaj 
având treceri prin stări diferite, nuanţând fiecare moment, mereu altul, şi aducând în luminile rampei un fel de 
populare magnifică a spaţiilor dintre plin şi gol, înălţând şi coborând cu artă spiritul monahal. Şi nici nu este de 
mirare cu astfel de actori.

Părintele Guglielmo de Baskerville, eroul central al piesei, prezent pe tot parcursul ei, cel care 
investighează crimele din abaţie, în jurul căruia se împletesc intrigile, fost inchizitor, este prin tot ceea ce 
reprezintă eroul care îţi devine „drag”, cum spune Florin Chiriţescu, cu atât mai mult cu cât este interpretat de 
maestrul Radu Beligan. Marele actor pare a se confunda cu personajul, degajând în juru-i acea nobleţe 
firească, pe care o poartă de ani de zile. Calmul, înţelepciunea se împletesc cu umorul şi ironia în amplele 
monologuri ale maestrului, în dialogurile absolut geniale cu Adso, mai ales, dar şi cu celelalte personaje 
cărora le dă valoare prin propria sa valoare.

Adso, ucenicul lui Guglielmo, îl însoţeşte peste tot, vede, aude, notează, uneori intervine. Tânăr, lipsit de 
bucuriile vieţii din pricina rasei călugăreşti,a dogmelor şi canoanelor, este cel care în roman povesteşte toate 
acele întâmplări ciudate. Interpretul lui Adso este Mihai Călin, care susţine cu graţie partitura împreună cu 
maestrul Radu Beligan, completând personalitatea naratorului, care este în realitate Eco.

Scenele complexe în care Mihai Călin este în centrul acţiunii, în special cea din noaptea în care cunoaşte 
trupul femeii, sunt de o intensitate emoţională extraordinară, reflectând exact ceea ce autorul a gândit şi a 



scris despre acest personaj. A fost pentru actor o piatră de încercare, reuşind să creeze un personaj greu de 
uitat.

Mircea Albulescu, în rolul lui Bernardo Guy, sobru şi discret, aduce cu sine, ca de fiecare dată pe scenă, 
măreţia unui rege. Marele inchizitor vine la abaţie să descopere criminalii. Bernardo Guy îşi duce până la 
capăt misiunea ingrată, crezând în ele şi uzând de metodele de tortură frecvent folosite de instituţia pe care o 
reprezintă. Îl arestează pe chelar şi pe fata care venea noaptea în mănăstire pentru un pachet cu carne. El 
criminal, ea vrăjitoare. Îi condamnă la moarte. Pleacă la fel de liniştit şi superficial ca atunci când a venit, cu 
convingerea că a mai rezolvat un caz. Nimeni nu ştie aşa cum ştie Mircea Albulescu să tălmăcească 
gravitatea avertismentului înainte ca tăcerea definitivă să se aştearnă iarăşi peste hotărârea 
judecătorului.Ca să nu mai vorbim de umorul maestrului!

Un alt monstru sacru al teatrului românesc vine să completeze artileria grea a generalului Gonţa. Este 
Gheorghe Dinică, în rolul lui Remigio. Cu stilul său caracteristic,unic,Gheorghe Dinică pune stăpânire pe 
mintea şi sufletul spectatorului. Nu am să vorbesc decât despre momentul arestării, tortura şi condamnarea 
chelarului de către marele inchizitor. Remigio este un personaj ciudat. El deţine cheile abaţiei. Asta 
înseamnă că şi secretele ei. Poate, dar nu este destul de puternic să îşi susţină nevinovăţia. Frica, iarăşi 
frica, îl învinge şi de groaza torturii recunoaşte o crimă, două, toate crimele din mănăstire, pe care le descrie 
cu lux de amănunte, deşi nu a comis niciuna. Nu scapă. Moare, pentru că Bernardo Guy este neînduplecat. 
Gheorghe Dinică are o forţă fantastică de exprimare şi are mijloacele de a traduce prin mimica feţei, prin 
puterea glasului iscat ca de o apă în mers din bolovan în bolovan, până în viscerele haosului, toate stările prin 
care trece personajul său.

În aceeaşi tonalitate de marş triumfal, Valentin Uritescu vine ca al patrulea „as” în completarea careului, în 
rolul lui Salvatore, rol greu, în care trebuie puse într-un singur om şiretenie, spaimă, dorinţe neîmplinite de 
iubire, un suflet mare şi bun în esenţă şi o minte ageră. Toate le aduce în faţa publicului Valentin Uritescu. Pe 
Salvatore l-au topit şi l-au prelins de pe zidurile sacre ca pe o mână de praf colorat pe pardoseala de piatră 
rece pe unde l-au călcat pelerinii în repetate rânduri cu tălpile grele înghesuindu-l în unghiul negativităţii, 
locul unde îşi au sălaş rămăşiţele fiinţelor dispreţuite, abandonate care îşi sporesc astfel printr-un fel de 
transplant de simboluri şi energii, propria lor dominare asupra omenirii. Valentin Uritescu într-un adevărat 
regal!

Jorge… cel mai misterios şi mai lugubru personaj al piesei şi al cărţii. Nimeni din toată mulţimea aceea de 
oameni nu a avut ochi să vadă şi nici urechi să audă ca să-i tălmăcească strigătul mut, sclipirea din orbitele 

goale, pentru că bătrânul călugăr este orb, nimeni nu a ştiut să îl ia de 
mână şi să îl expună în piaţa publică, spunând răspicat: „Iată, 
oameni buni, cine ne chinuie, iată cine este vinovatul!”A descoperit 
toate acestea Guglielmo. Calmul, savantul, înţeleptul Guglielmo. A 
descoperit de unde venea acel potop de semne, Dumnezeieşti, 
credeau cei mai mulţi. Jorge a rezistat până la sfârşitul sfârşitului şi 
a înghiţit propria otravă când a înţeles că a pierdut. Cu hotărâre, cu 
voinţă cu încrâncenare, după care a urmat marele foc. Profesorul 
Ion Cojar creează cu un firesc greu de egalat acest sinistru 
personaj.

Grigore Gonţa a încheiat apoteotic acest regal, cu incendiul cu 
care Umberto Eco îşi încheie cartea. 

„Ce bogăţie de idei, câte caractere misterioase, ce ambianţă de 
joc, câtă teatralitate, câtă tensiune, ce ritm, câte crime, câte liturghii 
şi coruri în latină, câte conflicte-politice, filosofice, sentimentale-
câtă precizie! Trupuri goale, minţi ascuţite, o singură femeie! 
Cadavre, nopţi, cimitir, vrăji, foc! Totul e să le ai pe toate, să le 
stăpâneşti pe toate, să nu tai nimic, să fie Umberto Eco, numai 
Umberto Eco. Umberto Eco pe scenă. Pe scena Naţionalului 
bucureştean. O să reuşesc?” Aceste cuvinte erau pe buzele 
regizorului înainte de premieră. Şi da, a reuşit!G
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Abia acum am putut citi articolul distinsului 
critic literar Nicolae Manolescu publicat în 
România Literară acum doi ani (Nr.13 din 6 
Aprilie 2007). Foarte substanţial şi bine 
documentat, în acest articol dl. Manolescu ne dă 
o critică – mai de grabă severă – celui care a fost 
Mircea Eliade, în domeniul literaturii şi 
memorialisticei. 

Dl. Manolescu este considerat drept unul din 
cei mai distinşi critici literari pe care îi are astăzi 
România. I s-au decernat multe titluri şi posturi 
onorifice şi actualmente este ambasador al 
României la UNESCO, în Paris. Istoria sa a 
Literaturii Române lansată recent, se bucură de 
un enorm succes. După decembrie 1989, a 
candidat la preşedinţia României, dar n-a trecut 
de primul scrutin. Ca toţi criticii literari, dansul 
este mai întâi înclinat să critice, şi noi îi 
respectăm acest drept, deşi nu invidiem acest 
imperativ al vocaţiei domniei sale. 

Nu ne surprinde faptul că dânsul recunoaşte 
oarecare merite romanului din 1933, Maitreyi, pe 
care îl considera „excepţional”, sau „singura lui 
capodoperă în genul cu pricina”. Sau, în mai 
mică măsură în Şantier şi Nunta în cer, pe care le 
califica „simpatice”. Dar în general, după 
Manolescu, Eliade nu are „imaginaţie de 
romancier”. Iar cele pomenite mai sus le 
considera chiar „lizibile astăzi”. 

Pe deasupra „câteva din nuvelele lui fantastice 
sunt admirabile”. Drept exemplu, dânsul ne dă 
Domnişoara Christina. Iar mai departe: 
„Celelalte nuvele sunt atractive, mai bine scrise 
şi construite decât romanele, într-o limbă 
română redescoperită cu delicii de scriitorul aflat 
în exil şi plină de o fină savoare arhaică”. La 
acest grup aparţine Tinereţe fără bătrâneţe, iar 
La ţigănci este considerată drept „capodopera 
acestei proze scurte a lui Eliade” şi al cărei final 
este calificat drept „cel mai frumos din toată 
literatura noastră fantastică”. La fel, Pe strada 

Mîntuleasa, „merită să fie citită pentru 
splendoarea ei ambiguă şi plină de poezie mai 
degrabă decât pentru savant – ascunsele 
scenarii mitice”. 

În schimb romanul Noaptea de Sânziene 
(1955) este considerat drept „o decepţie”, ceea 
ce chiar că ne surprinde. Acest roman este 
considerat de autor şi de mulţi alţii drept 
capodoperă a sa. Nu redăm detaliile critice, 
principalul fiind faptul că „Eliade n-are evident 
darul de a crea viaţă şi încă pe planuri mari”. 
Poate că dansul are dreptate, dar noi tare ne 
îndoim. 

 Suntem primii să recunoaştem că opera 
literară a lui Eliade este foarte inegală. Dar când 
comentează Itinerariul spiritual apărut în 1927, 
dl. Manolescu nu se poate reţine să nu devină 
foarte sarcastic. Nu că ne împotrivim criticilor 
sale, dar să nu uităm că la acea dată Eliade avea 
numai 20 de ani. Curios că dl. Manolescu îi 
consacră atâta spaţiu în articolul său, punând 
accentul asupra „românismului” care caracteriza 
opera de tinereţe a lui Eliade. Evident, în această 
epocă Eliade comite multe teribilisme. Dar poate 
că ar fi bine să comparăm spusele lui Eliade din 
epocă cu cele ale lui Manolescu însuşi la o vârstă 
chiar ceva mai înaintată. 

 Redăm numai câteva extrase, chiar 
savuroase, spicuite pe Internet din constatările 
lui Manolescu cam la aceiaşi vârstă: „Literatura 
realist-socialistă este, prin natura ei, o literatură 
a valorilor etice, surprinzând mutaţiile profunde, 
de te rm ina te  în  conş t i i n ţă  de  i deea  
socialismului… Înzestraţi cu conştiinţa ştiinţifică 
a realităţii, scriitorii noştri reflectă cu 
perspicacitate desăvârşirea făuririi construcţiei 
noi, socialiste, reflectă chipul omului nou, 
constructor al societăţii viitorului. Acesta este în 
primul rând muncitorul comunist. E o mare 
cucerire a literaturii noastre contemporane 
zugrăvirea acestui erou al revoluţiei”. (N. 



Manolescu, Înnoire, Contemporanul, nr. 34/24 aug. 
1962). 

Sau: „Partidul i-a ajutat pe scriitori să înţeleagă ce 
rol le revine în viaţa socială, în lupta pentru 
construirea şi desăvârşirea socialismului, aportul pe 
care îl pot aduce la făurirea şi dezvoltarea conştiinţei 
socialiste şi la distrugerea vechii mentalităţi (s.n.)” 
(N. Manolescu, Contemporanul, nr. 34, 1964). 

Sau: „Literatura – scrie Lenin – trebuie să devină o 
parte integrantă a cauzei generale a proletariatului” 
(“Literatura Română de Azi 1944 – 1964)”. 

Şi încă o perlă: „Ideologia revoluţionară a 
proletariatului a revitalizat cele mai bune tradiţii şi 
tendinţe înnoitoare, stimulând dezvoltarea lor 
largă"(articol). s a m d. 

Reiese clar că ambii autori au fost profund 
influenţaţi de „spiritul”, sau mai bine zis de păcatele 
perioadelor respective. După care urmează acuzaţii 
de antisemitism, fascism, etc. împotriva lui Eliade.

Dar cum este oare posibil ca Manolescu să critice 
aşa de dur pe Eliade pentru nişte declamaţii cam 
imature ale acestuia, din tinereţe, la vârsta de 20 de 
ani, după ce el la vârsta de 26 de ani scrisese 
asemenea enormităţi! Şi tocmai el are curajul să-l 
critice pe Eliade de „dogmatism juvenil”! 

Dar ritmul dezinformării creşte. Căci iată că în 
continuare aflăm despre „entuziasmul” pentru 
Garda de Fier arătat de Eliade spre sfârşitul 
deceniului, când a şi devenit membru, după cum a 
descoperit Florin Ţurcanu în arhivele fostei 
Siguranţe. De fapt Ţurcanu pretinde numai ca 
Eliade aparţinea unei „familii legionare” denumită 
„Lumina”, în care erau „încadraţi” intelectuali sub 
conducerea lui Radu Demetrescu Gyr. Dar existenţa 
acestui „cenaclu” nu a putut fi dovedită de nimeni, 
inclusiv Ţurcanu. În cartea sa în limba franceză 
„Mircea Eliade; Le prizonier de l'histoire”, pg. 264 – 
265, acesta pomeneşte raportul Siguranţei din 21 
martie 1938, în care important este numai faptul că 
Eliade era „un colaborator intim al profesorului Nae 
Ionescu”. 

În continuare, printr-un „tour de force”, Ţurcanu 
deduce că la Eliade, data „cea mai plauzibilă” a 
„adeziunii” sale (adhésion), ar fi fost sfârşitul lui 1936 
sau începutul lui 1937! Dacă prin adeziune Ţurcanu 
vrea să exprime simpatie pentru unele articole pro 
legionare, atunci îi dăm dreptate. Dar dacă vrea să 
exprime înregimentare, atunci dansul se înşeală 
amarnic. Singurul lucru cert, este ca Eliade şi-a 
exprimat indubitabil simpatia sa pentru partidul 
legionar (puternic anticomunist, na) la datele 
menţionate mai sus de Ţurcanu. 

În continuare, Manolescu repetă aserţiunea că 
Eliade „făcuse parte din Garda de Fier şi că 

publicase articole cu conţinut antisemit”. Că cineva, 
educat sub un regim comunist poate descoperi 
antisemitism acolo unde acesta nu există, este uşor 
de înţeles. Dar că acesta publică în era noastră 
astfel de inexactităţi (ca să utilizăm un termen 
politicos) este mai greu de acceptat.

Iar când Manolescu discută Jurnalul lui Eliade şi 
declară – „Când înfăţişează lagărul de la Miercurea 
Ciuc, credinţa şi devoţiunea legionarilor care ar fi 
avut vocaţia de sectă mistică, îi smulg câteva 
rânduri pline de căldură: „în continuu – zi şi noapte, 
un deţinut se ruga sau citea Biblia timp de o oră şi nu 
se întrerupea decât când cel care trebuia să-l 
înlocuiască intra în odaie;” – aici Manolescu cade în 
ridicol. 

La fel, când Manolescu pretinde că „ar fi putut să 
fie eliberat, dacă semna o declaraţie de 
desolidarizare de Gardă: n-a semnat-o, susţine el, 
fiindcă ar fi implicat o recunoaştere a militantismului 
lui în cadrul unei organizaţii (anticomuniste, n/a), din 
care nu făcuse parte. Aici nu mai este discreţie, ci 
minciună. Articolele din publicaţiile de extremă-
dreaptă sau legionare n-au cum fi făcute uitate. 
Admiraţia faţă de Codreanu sau faţă de alte 
căpetenii ale Gărzii este evidentă”. 

 Ce dl. Manolescu nu înţelege, este acest fapt atât 
de simplu şi anume ca Eliade nu neagă simpatiile 
sale pentru Legiune (repet – organizaţie total anti-
comunistă, n.a.) în epocă, ci numai acuza că el 
fusese membru al acestei mişcări. Lexicul ales de 
Manolescu, evident nu este corect, dar este atât de 
insinuant. Însă devine direct şi acuzator în pasajul 
următor: „în Jurnalul portughez, nepublicat până de 
curând, Eliade recunoaşte la un moment dat, într-un 
mod indirect, că a fost legionar ('deşi legionar', 
spune el, a suspendat orice 'judecată politică' 
asupra regimului antonescian care-i lichidase 
prietenii politici, atunci când România a intrat în 
războiul cu sovieticii) şi face mai multe observaţii cu 
privire la destinul 'singurei' mişcări politice 
româneşti care lua în serios creştinismul şi biserica. 
Sublinierea îi aparţine. 

Dacă Eliade ar fi spus „deşi sunt legionar”, 
Manolescu ar avea perfectă dreptate. Dar felul cum 
se exprima Eliade „deşi legionar", după mine este 
mai mult o autoironie, deşi a fost interpretată 
pejorativ de toţi criticii lui Eliade cărora le-a scăpat 
caracterul mai subtil al acestui cuvânt. 

Când Manolescu însă se referă la pretinsul 
antisemitism al lui Eliade şi, surprinzător după cele 
de mai sus, comentează ca „nu sunt probe 
suficiente în a adăuga spiritualismului său religios şi 
o faţetă net antisemită de esenţă rasistă” trebuie 
însă să fim de acord cu el, cu toate că aici el se 



contrazice în acelaşi articol (vezi mai sus). 
Apogeul acestei diatribe este însă în final: 

„Arestarea din 1938 o interpretează nu numai ca o 
confuzie, dar şi ca probă a persecuţiilor la care a fost 
supus. Voind să ascultăm şi cealaltă parte, după ce 
am citit Jurnalul lui Sebastian despre ruptura 
survenită între prieteni, când Eliade se făcuse 
apologetul Gărzii de Fier, iar Sebastian avea 
interdicţie de publicare şi de punere în scenă a 
pieselor, nu descoperim nici o tresărire. Nici 
moartea lui Sebastian nu smulge vreo lacrimă 
nebulosului Eliade, care, una peste alta, tot 
văitându-se de nefericirea lui, trecuse cu mai mult 
noroc peste anii grei, pentru el, ai reprimării 
legionarilor şi ai dictaturii antonesciene, decât 
izbutise lucidul şi nefericitul cu adevărat – M. 
Sebastian. Oprite în 1960, Memoriile reprezintă cea 
din urmă şansă a lui Eliade de a se împăca cu istoria 
(şi literară). O şansă în plus, ratată. 

Dar de fapt Eliade a reacţionat cu duioşie, şi s-a 
exprimat în mod foarte sincer. Numai un cinic s-ar 

putea îndoi de sinceritatea cuvintelor sale. Evident, 
Eliade nu putea şti atunci de Jurnalul lui Sebastian. 
Iată textul lui Eliade: „Aflu acum, noaptea, de la 
Radio România, că Mihail Sebastian a murit ieri, la 
2.30, în urma unui accident de circulaţie. Vestea mă 
emoţionează prin absurdul ei. Mihai a trăit, fără 
îndoieli o viaţă de câine în aceşti ultimi cinci ani. A 
scăpat de masacrele din ian. 1941, de lagărele 
antonesciene, de bombardamentele americane, de 
tot ce a urmat după lovitura de Stat din 23 August. A 
văzut căderea Germaniei hitleriste şi a murit printr-
un accident de circulaţie, la 38 de ani! Îmi amintesc 
prietenia noastră. În visurile mele, era unul din cei 2-
3 oameni care mi-ar fi făcut Bucureştiul suportabil. 
Chiar în climaxul meu legionar, l-am simţit aproape. 
Am câştigat enorm din prietenia lui.. Contam pe 
această prietenie, ca să mă reîntorc în viaţa şi 
cultura românească. Şi acum, s-a dus călcat de o 
maşină! Cu el se duce încă o bucată bună, şi foarte 
frumoasă din tinereţea mea. Mă simt şi mai singur. 
Majoritatea oamenilor pe care i-am iubit sunt acum 

dincolo… La revedere, Mihai!” 
Cine a ratat, las pe cititor să 

decidă. Şi pentru că dăm citate, îmi 
permit să mai dau unul. Este 
adevărat că Manolescu, foarte 
corect, a declarat din capul locului 
că nu va discuta opera „ştiinţifică” a 
lui Eliade. Dar totuşi, sper că-mi va 
fi îngăduit să citez din laureatul 
premiului Nobel pentru literatura 
pe anul 2008, Jean-Marie Gustave 
Le Clézio, cunoscut drept un mare 
admirator al lui Eliade, aceste 
frumoase cuvinte aflate în cartea 
lui Grigore Traian Pop, „Nobelul 
Interzis”: „Fiecare nouă carte a lui 
Mircea Eliade este un eveniment în 
gândirea occidentală; Mitul eternei 
reîntoarceri, a aceluiaşi autor, este 
unul dintre cele mai înalte 
momente ale gândirii occidentale”.
 Nu cred că un alt scriitor sau 
gânditor român a fost omagiat în 
asemenea termeni de un laureat al 
premiului Nobel. 



Prin universul său existenţial scriitorul de 
excelenţă are mai multe primăveri – total diferite 
de cele calendaristice.

Alexandru Cetăţeanu a evadat desculţ dintr-o 
autentică toamnă vâlceană şi a alergat spre 
prima lui primăvară adolescentină, care-l 
aştepta într-o Craiovă aproape kafkiană – 
PUBERTATEA.

Scriu acum în exclusivitate despre Alex-Omul.
Puiul de oltean, după ce a deprins bine 

mânuirea uneltelor specifice tehnicilor la care s-
a înrolat – şubler, diode, tranzistoare, triode, 
tiristoare, diacuri, triacuri, şurubelniţe, 
frecvenţele hertziene, potenţiometrul etc – pe 
Alex l-a împins o pală de vânt nebun, într-o 
toamnă când crăpa coaja de pe nucă…şi l-a dus 
peste oceanul după unii, nemărginit. Aici, în 
Canada, la Montréalul nostru, sculele lui 
tehniciste i-au folosit doar pentru hrana 
cotidiană. Fiindcă adevărata lui foame l-a împins 
spre primăvara nouă a scrisului. S-au aşternut, 
spontan şi firesc, pe hârtie, Un român în Canada, 
Ţara hiperboreenilor, Străin prin America etc.

Cu mulţi ani în urmă, prin primăvara debutului 
meu literar, un scriitor cam angajat al veacului, 
îmi spunea mereu, cu nonşalanţă: „poete, 
scriitori e ăia care scrie…”  Iar eu îl apostrofam 
cu o replică destul de veninoasă: „Mai puţin 
scriitorii de la moară şi cei de vagoane – de la 
CeFeRe!” Riscam, fiindcă dânsul meu avea 
galoane…

Acum, după mulţi ani, vin şi mă completez. Alex 
este scriitor fiindcă a scris mai multe volume. De 
curând a intrat şi a poposit în frumoasa 
primăvară a poeziei. La cartea lui, cu o grafică nu 
chiar lăudabilă, au pus esenţă de suflet şi 
cerneală tipografică excelenţii poeţi Carolina 
Ilica şi Dumitru M.Ion. Şi iată-l pe Alex pe piaţă cu 
volumaşul de versuri „DE LA HERODOT 
CETIRE”

Tonul pilduitor şi sfătos din titlu împinge la 
meditaţie. Cartea este scrisă curat, da capo al 
fine, – şi este dominată de cele mai fireşti 
sentimente ale poetului debutant – dorul de ţară,

de mamă, de locurile natale:

Eu sunt oltean. Născut în Amărăşti,
Sat pitit undeva…între dealuri…

Frământat de singurătate poetul se căinează:

Peste-Atlantic mă tot cheamă
Din Canada – ţara mamă.
Unde-aş fi, tot nu e bine;

Mă frământ – unde-i de mine?

Singur, cu gândurile lui, poetul meditează:

Mă-ntâlnesc cu toate
gândurile mele

Mult mai des şi încă
tot mai des, mai des.

Şi nu ştiu: de vină
dacă-s eu sau ele

Sau doar timpul care
crugul şi-a purces…

Dar, la opaiţul lui imaginar, poetul suferă vizibil 
şi auditiv metamorfoza emigraţiei şi, ca să 
învingă procesul înstrăinării, introduce în versul 
lui elemente decorative româneşti, păseri reale 
şi cântece de alean niciodată rostite:

Calea spre Golgota
Mi s-a înspinat.
Viaţa e o cruce,
Timp sacrificat…



Singur, poetul îşi unge rănile şi se auto 
consolează:

Am jurat să nu mă doară
Nici bătaie şi nici ură,

Nici minciuna împotriva-mi.
Viaţa-i cuminecătură.

Iac-aşa, „cu gând bun şi dor de dor pân-la maica în 
pridvor”…poetul aleargă spre viaţă trimiţând mereu 
spre casa părintească versuri cu lacrimi:

Măicuţa mea, ulciorul tău
În suflet l-am purtat cu mine

Să sorb din el prin ţări străine
Când de-ale tale suferinţi
Ştiau doar cetele de sfinţi,
Ştia doar bunul Dumnezeu

De chinul tău, de dorul meu…

La toate lansările lui de cărţi, Alex C. a fost de o 
modestie rar întâlnită, el împărţind pe gratis cărţile 
lui – doritorilor.

Eu scriu cu întârziere voită despre volumul lui de 
versuri. Sincer să fiu, i-am studiat reacţiile evitând ca 
măcar să discut despre infracţiunea lui poetică.

În definitiv…aceasta o spun şi pentru confraţii 
noştri veninoşi, şcoala noastră de poezie de la 
Montréal nu este o academie şi nu ne-am propus să 
lansăm doar genii sau măcar candidaţi la Premiul 
Nobel. Ca oameni, poeţii pot şi ei fi buni sau răi, 
simpatici sau antipatici, agreaţi sau neagreaţi de 
cititori. Dar poezia nu poate fi decât POEZIE – şi ea 
ori este nulă, infirmă din naştere, sau, cum am spus: 
poezie. Nimeni nu are dreptul sau calitatea de a da 
calificative superlative sau defăimătoare despre un 
confrate-poet.

De gustibus non disputandum. O ciorbă, dacă nu-ţi 
place n-o mănânci, întregesc eu proverbul latin.

Desigur, eu pot să afirm că noi, poeţii, suntem prin 
excelenţă cam infatuaţi: To be or not to be…

Volumul de versuri „De la Herodot cetire” a fost 
lansat şi a trecut cu brio prin ediţia 32 a Salonului 
internaţional de carte de la Montréal.

Spre încheiere vin să vă spun că este minunat să 
lăsăm judecătorul cel mai drept – TIMPUL – să dea 
verdictul final despre fiecare dintre noi.

Şi se pare că Alex Cetăţeanu este unul dintre poeţii 
care a înţeles DE LA HERODOT CETIRE să nu-şi 
gonească muzele cele bune de pe bătătura scriiturii 
lui şi să aştepte cu modestie verdictele posterităţii, 
adică ale lui lerui… ler.

Am plecat în lume
Din om bun, nebun,

Dorurile-n pârgă
Cui să i le-adun?

Cum cui, poete?, adună-te între gândurile tale şi 
transpiră, că mai este mult până departe.

Şi fiindcă Moş-Crăciun şi Anul-Nou sunt pe 
aproape de bătăturile dorurilor noastre, vă urez 
tuturor lectură plăcută şi LA MULŢI ANI!

decembrie, 2009,
la Montréal.

NB. Marele cunoscător şi iubitor de poezie 
Herman Victorov, cel care a adus o statuie a lui 
Eminescu la Windsor, (Ontario) a scris ce se poate 
citi clar mai jos. Nu-i aşa că orice alt comentariu ar fi 
în plus şi ar strica frumuseţea acestor cuvinte de 
apreciere la poezia lui Alexandru Cetăţeanu? 

Dragă Domnule Cetăţeanu,
Am primit cartea şi vă mulţumesc. Mi-au plăcut foarte mult poeziile dumneavoastră care 

exprimă cu atâta simplitate şi expresivitate sentimentul dorului de acasă şi în acelaşi timp 
dragostea şi preţuirea acestei ţări minunate care este Canada. Sunteţi singurul poet şi scriitor 
român (despre care ştiu) care să fi slăvit în versuri atât de pline de sensibilitate ţara noastră de 
adopţie. Împărtăşesc şi eu aceleaşi sentimente şi gânduri de recunoştinţă faţă de Canada, ţară 
frumoasă şi bună mamă pentru oropsiţii de pretutindeni şi dorul de locurile natale, pe care le port 
cu mine. Vă doresc succes în continuare, sănătate şi numai, numai bine. Sper să ne vedem 
curând în Windsor sau la Montréal. 

Cu stima,
Herman Victorov



EPIGRAME

Lui A. Ierbiceanul, 

travestit în franceză:

deşi francaisa ţi-e departe, 

ai semnat volumul – Ierbicel. 

dar, măcar, pricepi ce scrie-n carte 

sau ţi-o perverteşte… Caragel?!? 

Scriitoarei Ionela Manolescu, 

veşnic tânără, prolifică şi… 

dansatoare: 

când începe tarantela 

vine grabnic Cupidon 

şi-o-ncinge-n dans pe Ionela 

cu-n leat bun: Francois Villon! 

Lui Ionuţ Caragea 

îi cad galoanele literare: 

El – în faţa lumii cititoare, 

a scăzut – şi înc-o să mai cadă. 

scrisul nu-i ca-n rugby – frăţioare: 

hai băăă, daţi cu capul, la grămadă! 

Autoarea Livia Nemţeanu

 ţine cu dinţii de tinereţe: 

printre toamne – nu prea roze, 

regretând anii bălani, 

pune prin reviste poze 

de acum cincizeci de ani!… 

Mie, mi, îmi: 

despre mine ce-aş putea să scriu? 

ştiţi că-s hoaşcă, talentat, apatic, 

dar sunt mândru că sunt încă viu 

şi-n oglindă, beat…cred că-s simpatic! 



Insuficienţa respiratorie a lui Alexandru din ultima vreme dispăruse împreună cu 
acel „angor pectoris”, deasemeni şi senzaţia unei morţi iminente şi întrucât nu mai 
recepta niciun stimul intern, se simţea uşor ca un fulg plutind în timp şi spaţiu. Văzu la 
orizont câteva puncte

 luminoase şi îl întrebă pe însoţitorul său:
 – „Ce este acolo în depărtare”? 
 – „Galaxia Andromeda”, răspunse acesta. 
 – „Dar unde mergem”? 
 – „Cu mine mergi până la Proxima Centauri de unde te va prelua altcineva”. 
 – „ Când voi ieşi din Galaxia noastră/ Călătorind în Spaţiu şi în Timp,/ Voi rătăci de-apururi printre 

aştri,/ Nemuritor ca Zeii din Olimp”. 
Aceste versuri îi veniră în minte lui Alexandru, întrebându-se de unde le cunoaşte. 
– „Fac parte din poezia <Carul Mare> pe care ai scris-o după apariţia volumului <Chemarea 

Stelelor>, răspunse însoţitorul său. 
 -” Dar cum poţi să-mi citeşti gândurile?”, îl întrebă el mirat. 
 – „Datorită frecvenţei vibraţiilor neuronilor cerebrali. În această dimensiune a Spaţiului şi a Timpului 

comunicarea se face prin mijloace necunoscute în universul tău cvadridimensional”.
 -“Dar nu mi-ai spus încă cine eşti. Îmi amintesc că îi priveam de undeva de sus pe chirurgii care îmi 

deschiseseră toracele pentru operaţia pe cord când ai apărut spunându-mi că trebuie să merg cu tine. 
Te rog spune-mi cine eşti şi unde mergem”? -“Alexandru, în curând te vei afla în faţa unor entităţi care 
au putere de decizie asupra viitorului tău. Ei vor hotărî în ce plan astral va trebui să-ţi continui 
existenta după ce vei depăşi momentul de cumpănă în care te afli acum. Eu sunt un prieten căruia i-ai 
salvat viaţa în altă existenţă, pe malul Gangelui, pierzând-o în schimb pe a ta şi misiunea mea este să 
te duc acolo unde superiorii mei te vor prelua”. 

-” Eu nu-mi aduc aminte să te fi salvat cândva de la moarte”. 
– „Nici n-ai putea să-ţi aminteşti după câteva mii de ani câţi au trecut de atunci”.
 – „Înseamnă că sunt mort”?
– „Nu eşti mort. Te-ai desprins numai din corpul tău fizic de care eşti încă legat”.
 – „Dar mama unde este, de ce nu a venit ea”? 
– „Mama ta, Alexandru, şi-a încheiat ciclul vieţilor pe pământ şi acum face parte dintre cei care 

împart lumina. Şi eu mi-am încheiat-o şi ajut noii veniţi”. 
 – „Nu înţeleg ce vrei să spui”.
– „Mă exprim într-un limbaj pe care acum nu-l poţi înţelege, dar în curând vei fi în măsură să realizezi 

ce se întâmplă cu tine. Un singur lucru pot şi am voie să-ţi spun. Te-ai gândit vreodată să-ţi faci un 
bilanţ al vieţii? Adică să aşezi în balanţă atât faptele bune cât şi cele de care nu eşti deosebit de 
mândru şi să le analizezi cu obiectivitate”? 

– „Am încercat de câteva ori dar am renunţat de fiecare dată de teama rezultatului. De altfel am uitat 
multe din întâmplările prin care am trecut, reamintindu-mi numai cele care au avut un rol determinant 
în ceea ce se poate numi destinul meu. În special cele care au avut consecinţe majore asupra 
existenţei mele”. 

– „În fata entităţilor care te aşteaptă ţi le vei reaminti pe toate, chiar şi pe cele pe care le consideri 
lipsite de importantă, dar care au jalonat traseul altor destine. Spune-mi, te-ai îndoit vreodată de 
conceptul de Dumnezeu şi de existenţa Lui ca principiu fundamental al ordinei universale”? 

-“Singurul de care nu m-am îndoit nicio clipă este Iisus Christos, care s-a jertfit pe Sine pentru a 
aprinde în sufletele noastre flacăra Credinţei cele adevărate şi a ne mântui. Ceea ce am pus uneori 
sub semnul întrebării a fost logica după care s-a stabilit că o specie trebuie să devoreze altă specie 



pentru a supravieţui, raţiunea care a stat la baza hotărârii de a fi sfâşiat de viu puiul de căprioară pentru a 
potoli foamea puiului de lup, motivul pentru care mor copiii nevinovaţi înainte de a se bucura de viaţă, 
accidentele genetice care dau naştere unor monştri şi multe altele”. 

– „Toate aceste întrebări le vei pune în faţa celor care îţi vor analiza gândurile şi faptele. Acum ne apropiem 
de Proxima Centauri. Am străbătut în câteva secunde 4,3 ani lumină, adică peste 400 de mii de miliarde de 
kilometri de la planeta pe care ai văzut lumina zilei. Eşti pregătit să te întâlneşti cu cei care au puteri 
decizionale cu privire la destinul nostru”? Alexandru încerca să-şi adune gândurile. Se simţea acum uşor ca 
un fulg, capul nu îl mai durea şi putea respira fără senzaţia de sufocare şi de moarte iminenta din ultima 
vreme. O forţă mai puternică decât voinţa lui îl atrăgea ca un fluid magnetic spre orizontul luminos – albastru, 
în timp ce în urmă îl trăgeau liane invizibile, ca un cordon ombilical imaterial de care se simţea legat. Auzea 
ecoul unor voci cunoscute care spuneau „Nu uita că noi te iubim”. Dar ale cui erau aceste voci? 

– „Spune-mi, se adresă el însoţitorului său, unde sunt cei dragi de care m-am despărţit la spital”?
– „Au rămas în urma soţia care te-a îngrijit cu mult devotament şi fiica ta împreună cu cele două fete ale ei. 

Ţi le aminteşti”? Alexandru făcu un efort uriaş pentru a-şi aduna gândurile. Îşi reaminti că soţia să îşi 
exprimase de mai multe ori dorinţa să fie ea prima care va pleca „dincolo”, deoarece nu vroia să rămână 
singură la bătrâneţe. Era apoi fata lui de care era deosebit de mândru deoarece ea reprezenta întruchiparea 
viselor sale neîmplinite, întrucât se născuse în altă zodie, reuşind să se afirme şi să fie apreciată în munca de 
cercetare şi în învăţământul universitar. Erau şi fetele. Ruxandra care era o adevărată domnişoară, delicată, 
distinsă, de o frumuseţe aparte. Fata cea mică Yvonne, deosebit de sensibilă şi generoasă suferea din 
nefericire de aceiaşi malformaţie congenitala că a lui, adică o vâlvă defecta a inimii. Toţi membri familiei o 
înconjurau cu multă dragoste şi atenţie pentru a o feri de alimente şi lucruri ce ar fi grăbit momentul operaţiei 
pe cord, care, după unii medici, ar fi trebuit efectuată încă de la vârsta de trei ani. 

"Dumnezeule”! strigă Alexandru reamintindu-şi sondele introduse în trahee, în stomac, în vezica, şi în 
antebraţ. „Yvonne nu trebuie să ajungă pe masa de operaţie deoarece inima ei nu a ajuns la dimensiunile 
normale, fiind prea mică. Trebuie să mă întorc căci au nevoie de mine. Eu am fost adevăratul ei părinte 
deoarece tatăl lor le-a părăsit de mici. Domnule, nu ai vrea să ne întoarcem”?

 – „Este imposibil, răspunse acesta. Trebuie să te duc până la Proxima Centauri unde eşti aşteptat de 
superiorul meu”. 

– „Te rog! Spuneai că ţi-am salvat cândva viaţa, fă-o în amintirea sacrificiului meu de atunci”. 
– „Nu am putere să-ţi îndeplinesc dorinţa, dar acest lucru îl pot face cei în faţa cărora te vei afla în curând. Ei 

fac parte dintr-un univers multidimensional şi au puteri decizionale fiind în contact direct cu divinităţile. 
Susţine-ţi cauză în faţa lor”. 

– „Dar nu se poate, nu este drept strigă Alexandru. Fetiţa trebuie ocrotita, nu are decât doisprezece ani, ar 
însemna că din patru în patru ani să i se repete dificilă operaţie până ce inima vă ajunge la dimensiunile 
normale. Dacă ei nu vor fi de acord să mă întorc”? 

– „Nu porni cu idei preconcepute, ei ştiu mai bine decât noi ce hotărâre trebuie luată”. 
– „Dar te voi mai întâlni vreodată”? 
– „Ne vom întâlni, poate, când ciclul vieţilor tale terestre va lua sfârşit”. 
– „Eşti îngerul meu protector”? 
-” Sunt doar un mesager al entităţilor superioare”. 
– „Pot să ştiu cum te cheamă”? 
– „Când drumurile noastre s-au interferat prima oară mă numeam Ravi. Acum adio Alexandru, a sosit clipa 

despărţirii. Nu-ţi pierde nicio clipă speranţa şi credinţa. Ele te vor călăuzi în viaţă!” 
– „La revedere Ravi, îţi mulţumesc mult. Eşti un adevărat prieten”, zise el simţindu-se mic şi singur într-un 

univers înfricoşător de mare şi necunoscut. 
– „Nu eşti singur”, se auzi o voce, dar nu văzu în apropierea sa decât un nor auriu sub o formă globulara 

care pulsa. 
În acel moment, datorită percepţiilor extrasenzoriale de care beneficia în noua lui ipostaza simţi prezenţa 

unei entităţi luminoase şi avu senzaţia unei prăbuşiri precipitate, simţindu-se absorbit în spaţiul infinit ca într-
un vacuum uriaş. În timp ce înainta cu o viteză ce o depăşea pe cea a gândului, i se derulau prin faţa ochilor 
ca pe un uriaş ecran panoramic imagini înregistrate în memoria lui afectivă, scene, amintiri şi figuri ale unor 
rude şi prieteni plecaţi înaintea lui pe drumul spre eternitate şi le zâmbi tuturor făcându-le câte un semn 
prietenesc cu mâna. Se revăzu copil alături de tatăl lui într-o vacanţă la Mănăstirea Cernica stând de vorbă 
cu călugării, sau mai târziu când acesta l-a vizitat în Lagărul de internaţi politici de la Caracal unde Alexandru 
fusese deportat. Bătrânul plângea. Puţin timp după aceea datorită supărării un infarct miocardic i-a fost fatal. 



Şi-a văzut mama îndoliata după moartea tatălui său, moment în care Alexandru fu cuprins de emoţie şi duse 
mâna la piept deoarece simţi o durere deosebit de puternică în regiunea inimii. -” Mamă, strigă el, vreau să-ţi 
arăt carnetul de note. Am luat premiul al doilea, deoarece premiul întâi a fost acordat unui nepot al 
directorului”. 

– „Nu te duce la şcoală cu sandaua descheiata”, îi spuse ea mângâindu-l cu duioşie pe frunte. 
– „Mamă stai puţin, unde te duci”? 
 -” Mă duc să dau lumina”. 
– „Cui dai lumină”? 
– „Celor care se zbuciumă în întuneric”. 
– „Mama nu pleca, am atâtea să-ţi spun. Aş vrea mai întâi să-ţi cer iertare pentru faptul că te-am supărat 

când eram tânăr şi aveam convingerea că pot lupta cu forţele răului pentru a schimba nedreaptă orânduire. 
Mai am pe conştiinţă şi moartea tatălui meu. Poate că eu sunt autorul moral al trecerii lui în nefiinţă”. 

– „Oricum el ar fi murit deoarece era bolnav de inimă, ca tine. Va urmaţi amândoi destinul vostru”. 
– „ Mi-a fost dor de ţine mama…Tu erai un factor de linişte şi echilibru în viaţa noastră, a tuturor. După ce ai 

plecat am pierdut siguranţă pe care ne-o dădea prezenţa ta”. 
Imaginile deveniră apoi tulburi datorită lacrimilor care îi curgeau pe obraji. Un om în uniformă militară îl 

pălmuia cerându-i numele membrilor organizaţiei sale de rezistenţă anticomunista. De durere ţinea dinţii 
strânşi ca să nu-şi muşte limba. 

– „Banditule, spunea bruta, ce legături aveţi cu poetul Radu Gyr”? 
– „Nu avem nicio legătură cu el. Organizaţia noastră se numeşte „GIR”, cu „I” nu cu „Y”, adică Garanţia 

Intereselor Romaneşti. Nu suntem legionari!”. 
– „Minţi banditule. Am citit statutul Organizaţiei voastre, este plin de sloganuri naţionaliste. Tot cartierul 

Lizeanu, de la Şoseaua Ştefan Cel Mare până Bulevardul la Lacul Tei este plin de simpatizanţi ai „Mişcării 
Legionare” zise acesta. Alexandru vru să protesteze dar torţionarul din doi pumni îl trânti cu capul de perete. 
Sângele începu să-i curgă pe gură şi pe nas iar Alexandru se trezi din leşin după un timp lung cât o veşnicie 
într-un uriaş amfiteatru deasupra căruia străjuia un cer de culoare albastru-violet, unde mii de globuleţe de 
lumină clipoceau în întuneric. Însoţitorul lui îi transmise cerebral să se apropie de locul unde se vedeau 
siluetele unui grup de fiinţe cu chip omenesc, îmbrăcate cu pelerine lungi până la pământ.

– „Îi cunosc, spuse Alexandru. I-am mai întâlnit odată când era să mă sufoc în somn datorită unui edem 
faringian şi pereţii camerei mele de dormit dispăruseră, în locul lor fiind cerul. Atunci au apărut ei şi au clătinat 
din cap privindu-mă, semn că nu sosise încă momentul plecării mele spre zările albastre. Îl voi întâlni şi pe 
Dumnezeu”? 

– „Dumnezeu este dincolo de puterea de percepere şi de înţelegere a celor din universul din care vii, auzi el 
un răspuns în conştiinţa sa. Un univers în care, din păcate, omul nu se comportă aşa cum este voia 
Creatorului şi săvârşeşte greşeli enorme”. 

– „Ştiu că şi eu am greşit mult, răspunse el, dar aş vrea să vă întreb, sunt vinovat oare de faptele mele 
determinate de cauze independente de voinţa mea? Dacă predestinarea face parte din Legile care conduc 
Universul, atunci sunt vinovat de faptele mele care fatalmente trebuiau să se întâmple fiind dinainte stabilite? 
Sunt vinovat de actele săvârşite în virtutea atavismului transmis prin filogeneza? Sunt oare vinovat de 
îndoielile provocate de multitudinea curentelor filosofice pe care le-am studiat şi pe care le-am analizat 
înainte de a le respinge şi de a îmbrăţişa perceptele lui Christ? Ce vina port că am fost adus într-o lume 
imperfectă, plină de primejdii, în care abjecţia umană te împiedică adesea să respecţi principiile Eticii şi 
Moralei pentru a supravieţui”? 

– „Toate aceste frământări şi gânduri ale tale demonstrează treaptă pe scara evoluţiei la care ai ajuns din 
punct de vedere spiritual”. 

– „Ştiu că este imposibil să atingi perfecţiunea lui Iisus Christos. Sunt conştient că am săvârşit multe 
greşeli, totuşi v-aş ruga să-mi permiteţi să mă întorc acasă. Este cineva acolo care are nevoie de mine”. 

– „Ştim acest lucru, de aceea am hotărât să îţi îngăduim să te întorci pentru a continua să te purifici de 
greşelile săvârşite, să continui seria povestirilor pline de morală pe care le-ai scris în intenţia de a demasca 
răul care perverteşte sufletele în lumea ta şi să contribui la protecţia micuţei Yvonne”. 

– „Yvonne, strigă el, Yvonne… Yvonne… „ 
– „Sunt aici Bunelule, zise fetiţa mângâindu-i mâna obosită care se odihnea pe pătura patului din spital. 

Suntem toţi lângă tine. Cum te simţi?” 
– „Sunt foarte obosit, spuse el privindu-i pe toţi cei dragi care erau adunaţi în jurul lui şi ochii i se umplură de 

lumină şi de o bucurie nemărginită la vederea lor. Am făcut o călătorie deosebit de lungă înainte de a mă 
întoarce acasă” 



25 decembrie. Toată lumea e în aşteptare… Nu-i uşor să-ţi păstrezi melancoliile în parametri 

normali atunci când eşti bine trecut peste ani… Şi, dacă te va întâmpina Crăciunul şi singur în casă, 

vei ajunge să crezi că asupra ta pluteşte un blestem. Ceea ce ieri însemna bucurie, azi îţi va produce o 

imensă tulburare sufletească. Chiar dacă nu vrem, tot ne lăsăm copleşiţi de melancolie, fiindcă, spre 

deosebire de celelalte entităţi vii, oamenii, aici în trup, cu o raţiune ispititoare şi cu o inimă înflăcărată, 

încă au aşteptări şi dorinţe, care, de la an la an, îmbracă alte şi alte forme. Suntem în lucru permanent. 

Şi de aici vine neîmpăcarea şi conflictul interior măcinant. De-a lungul unui an adunăm afecte 

diverse… Devenim oare mai iubitori, mai toleranţi, mai strălucitori? Este o întrebare care mă arde ca o 

făclie în viaţa unui pustnic… Înclin să cred că suferinţa atrage şi mai multă suferinţă, că frustrarea se 

transformă în vorbe ocărâtoare, în scenarii nedrepte… 

Refuzul de a te lăsa învăluit de calda şi prietenoasa atmosferă pe care ţi-o oferă fie familia din care 

provii (părinţi, fraţi, verişori), fie un grup de amici care te cheamă să petreci cu ei în nu ştiu ce colţ de 

lume, în speranţa că vei găsi într-un final un remediu al acestei nefericite situaţii în care te afli, te 

îndeamnă la multe. Şi… nenorocitul ăsta de timp care trece nepăsător!? Adesea auzim constatarea 

dramatică: n-am făcut nimic în viaţă. Altfel spus, că n-ai dat vieţii tale un sens înălţător şi împlinitor. 

Încerc să mă afund în colindele lui Hruşcă, ce odinioară îmi umpleau sufletul de bine… În zadar, 

acum nu mă ajută. Cineva care nu mă cunoaşte bine ar crede că împrejurarea în care mă aflu este, 

mai degrabă, corespunzătoare stării mele de spirit, alimentată de prea multe mofturi şi cauze 

pierdute. Aşa mi-am imaginat şi eu până mai ieri, dar am descoperit că adevărata povară vine de la 

vrerea de a simţi viaţa, până în cele mai mici amănunte, de la un capăt până la celălalt. În loc să se 

atenueze singurătatea, evenimentele existenţiale o sporesc, o fac aproape imposibil de suportat. 

Acum înţeleg sensul vorbelor Părintelui Arsenie Boca: „Noi nu suntem numai lucruri ca să mergem în 

virtutea legilor necesităţii; noi mai suntem şi fiinţe spirituale, înzestrate cu conştiinţă, şi ca atare 
1mergem în virtutea legilor libertăţii. Ca atare căutăm adevărul şi ca atare Îl căutăm pe Dumnezeu” . 

Şi, oare, nu-i adevărat că avem un destin? Că zestrea noastră divină atârnă greu în deciziile, 

vorbele şi faptele noastre? Suntem fericiţi doar atunci când ne place sau ne convine ceea ce avem şi 

trăim. Ne lăsăm înduioşaţi doar de acele evenimente sau acei oameni care ne dau impresia că sunt 

pe lungimea noastră de undă. De-alungul vremii triem, voalăm tot ce nu e interesant, conform 

propriului nostru sistem de valori şi aşteptări, şi lăsăm lumina magică a copilăriei să anihileze măcar 

puţin din întunericul socio-uman în care suntem antrenaţi. 

 Am primit un brad splendid care aştepta să fie împodobit. Mai bine de trei ore m-am lăsat antrenată 

în această aventură ornamentală. Privesc rezultatul…  Este un brad verde superb şi plin de vigoare, 

care reuşeşte să mă transpună în vremuri demult apuse. Nu-mi amintesc prea multe din anii 

1) Arsenie BOCA, Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, în Despre durerile oamenilor, vol. I, Ed. Credinţa strămoşească, 2003, pp. 13-14 



copilăriei. Doar unele detalii: un Moş Crăciun înconjurat de daruri, care ridica în braţe, pe rând, fiecare copil 

aşezat în şir indian; ne asculta binevoitor poezia sau cântecul pe care, deşi le repetasem de zeci de ori cu 

educatorul şi chiar acasă cu părinţii, le încurcam de prea multe emoţii. Şi, indiferent de cât de multe 

boroboaţe făcuserăm peste an, nu era copil prezent la acea îmbucurătoare sărbătoare care să nu-şi 

primească mult-aşteptatul cadou. De fiecare dată momentul se lăsa cu şiroaie de lacrimi, care curgeau 

nestingherite pe obrajii îngheţaţi de atâta aşteptare.

În plină iarnă, îmi amintesc cu nostalgie, parte din peripeţiile prăfuite de scurgerea timpului în clepsidra 

menită. Îmi revin din starea de visare, dar îmi rămân impregnate emoţiile copilăriei, învăluindu-mi obrajii cu 

lacrimi elegiace. Ochii îmi rămân fixaţi la robusteţea bradului, care nu pare deloc deranjat de solitudine. Mă 

gândesc, cât de trist este să nu ai cu cine sau să refuzi să împarţi această dumnezeiască emoţie: de a primi şi 

de a dărui. Vacarmul colindătorilor este uşor înlocuit de oftatul melancolic al fiinţei neîmpăcate cu soarta. 

Am obosit să caut şi să aştept să fiu găsită. Crăciunul a bătut demult la uşă. Dacă ieri copilul căuta sub brad, 

cu speranţă, darurile pentru care scrisese o lungă şi emoţionantă scrisoare către Moş Crăciun, cu suficient 

timp înainte, ca să ajungă la Polul Nord, azi, adultul, cu aceeaşi speranţă, caută sub brad leacul împotriva 

propriei neputinţe. Acum ştiu, salvarea vine doar din iubire, dar unde mai poţi găsi în prezent iubire 

nefăţarnică, necondiţionată??? Nu este un cadou costisitor, dar este atât de rar, dacă nu aproape imposibil 

de aflat!? Reţeta garantată contra melancoliei…, efectele miraculoase ale iubirii. Şi iarăşi, acelaşi neclintit în 

a sa iubire, Arsenie Boca grăieşte: „La porţile sufletului omenesc Dumnezeu îşi încetează stăpânirea: îi vrea 

iubirea”. Prin urmare, împăcarea şi împlinirea sufletească le vom simţi dacă devenim conştienţi de legătura 

de rudenie cu Cel ce tocmai s-a născut… 

Crăciunul este în primul rând sărbătoarea îndrumării noastre în astă lume, care ne-a încredinţat însuşi 

modelul absolut, Pruncul Iisus. Nefericirea de aici vine, când conştientizăm că ne îndepărtăm de la 

pilduitoarele poveţe sacre. Constatăm, de la an la an, că deciziile noastre de fiecare zi vin în întâmpinarea 

părţii sălbatice şi confuze din noi, care caută să învăluie întreaga fiinţă. 

Îngerul meu păzitor aşteaptă să iau decizia de a-mi rândui existenţa la cele ce cu adevărat contau în 

sufletul copilului de odinioară: iubirea. Sunt două mii de ani de când auzim, reiterându-se de clerici, că 

trebuie să devenim ca nişte copilaşi, şi numai aşa ne vom ferici. „Adevărat zic vouă: Cine nu va primi 

Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea” (Marcu, 10.15). Iată de ce, când ne gândim la copilărie, 

realizăm cum s-au scurs anii, căci există o puternică legătură între cele două realităţi. Copiii sunt atraşi de 

părinţi şi bunici, şi invers. Copilăria (alfa) şi bătrâneţea (omega) sunt cele două capete ale existenţei umane, 

dar ele nu inspiră nicidecum acelaşi gen de sentimente. Pe copil simţi nevoia să-l mângâi, să-l iei în braţe, să-

l răsfeţi…, dar nu şi pe un bătrân. Acest mod de manifestare vine din ceea ce ne insuflă fiecare dintre cele 

două stări: încrederea şi sinceritatea copilului versus decepţia şi devitalitatea bătrânului. 

În realitate, a deveni ca nişte copilaşi, este echivalent cu a învăţa, sau, mai bine zis, cu a reînvăţa, a ne 

scotoci prin memorie amintirile puternicelor simţiri conforme cu lecţia iubirii sincere, dezinvolte, naturale… 

Dar această iubire are nevoie şi de înţelepciunea cunoaşterii aflată, statornicită şi practicată peste vreme. 

Ele trebuie să coexiste în destinul nostru. Nici intelect fără inimă, dar nici inimă fără intelect…

Am realizat că am îmbătrânit mult prea repede, nu neapărat prin anii adunaţi, ci prin gândurile, stările 

autoinduse, sentimentele risipite cu prea multă generozitate acolo unde nu erau apreciate, faptele care mă 

puseseră în situaţii incomode şi câte şi mai câte… 

Deşi refuzasem în primul moment să răspund copiilor care veniseră la colindat, acum mă bucuram să-i 

observ şi să-i ascult. Bucuria lor, de a primi meritatele dulciuri pentru colindul interpretat, reuşi să mă 

înveselească. Nu mai simţeam singurătatea, găsisem remediul contra melancoliei monopolizatoare.
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ORAŞUL CU PARFUM 
 

Mai ţii măicuţă minte, 
când ai plecat la şcoală

Desculţă, în oraşul 
cu parfum de Bucureşti,

Era vară fierbinte.
Pe fruntea ta domoală

Dădeau în pârg 
poveştile din tâmplele lumeşti.

Cât verde sta ascuns 
sub bluza albă, de zefir

Atâta luncă:
zăgazul unui schit de fluturi

Broda un zbor de fâlfâiri 
c-o aripă de mir.

În urmă, 
o dâră verde cu parfum de muguri.

Mai ţii măicuţă minte, 
cum, somnoroasa vară

Târa cămaşa nopţii cu foşnete,
 că poate,

Teii smoliţi în rouă, 
părând ca se-nfioară

Şi-or scutura parfumul 
 pe tălpile-ţi stigmate.

GRĂNICERUL TOAMNELOR

Au căzut cioburi de cer
Peste-al timpului timpan

Tu, în stele grănicer,
Vămuieşti încă un an.

Din Pământ îţi faci cimpoi
Şi cu buza Lunii strângi
Dezveliţi, copacii goi:

Sânul toamnei când îl sugi.

Mai rămâi! Mai stai o zi,
Pe sub umbra toamnelor
Şi-n a mele cozi să prinzi
Şnur din rujul brumelor.

LIVADA DE CUVINTE

Te zgribuleşti în mine vară
Livada-mi de cuvinte arde.

În coşuri pline cu ocară
Dai buzna. Lacrimile-s hoarde.

Pe gardul de nuiele ude
Toamna şi-aruncă-nfrigurată

Cojocul de şuviţe crude
Sub mângâierile-i de fată.

Din aer, suliţe de-aramă
Golesc livezile din tâmple

Speriată-n zalele de mamă
Aştept fantome să le umple.

Să bântuie o altă vară
Să-mi fie sete de povară.



PRIBEGIE CEREASCĂ

Sub cerul fără puncte cardinale,
Un semn stârneşte un potop de riduri.

Doamne, ce faci cu fulgerele tale,
De le-ntrupezi în purpură şi lieduri.

 
Cu două raze te arăţi în mână:

Una străpunge zidul ce desparte
Culori şi sunet; alta le adună

Într-un mănunchi de viaţă şi de moarte.
 

Sub geana ta nu timpu-mbătrâneşte,
Ci tot ce vezi şi câte sunt uitate.

Treimea Ta peste pământ domneşte,
Dar ziua se-negreşte de păcate.

Sărut ţărâna: boltă să se facă,
Iar buza mea atinge piatra seacă.

DAR DE CRĂCIUN

Motto: Paharul plăcerii

„Dacă ţi-ar întinde cineva o cupă de aur cu cel 
mai bun vin din lume şi ţi-ar spune: bea, însă 

vezi că pe fund se află un scorpion, ai bea oare?
În orice pahar al plăcerii pământeşti se află pe 

fund un scorpion. Şi, din nefericire, aceste 
pahare fiind atât de mici, scorpionul este 

totdeauna prea aproape de buze.” 
(Sfântul Nicolae Velimirovici)

În fiecare cupă de plăcere,
Pândeşte-un şarpe, buzele ce-l sorb –

De-aceea, însetat de-atâta miere,
Îi gust veninul, şi îl pipăi, orb – 

Şi îmbătat de pofte efemere,
Aş vrea nicicând, paharu-i să ating –

Dar gust de ieri, şi astăzi, gust îmi cere,
Şi prinde dulce-n plasa-i de paing –

De-aceea, de Crăciun, Îţi cer, dă-mi milă,
Să pot să rabd plăceri ce m-au sedus,

Şi împărţind din Taina Ta, umilă,
Să beau oţet din Cupa Ta, Iisus!

VINA

Mai lasă-mă să-mi scutur vina
Ca o petală după ploaie

Sau, cum îşi lasă mielul urma
Pe sânul ostenit de paie.

Nu-mi face cuib printre-ale tale
Poteci ce urcă-n colţul lumii
Domol, pe crestele de jale,
Înghesuite-n urma Lunii.

În postul vorbelor ne-bune
Toarnă tăcere-n urma veche

Şi adânceşte-o, dar, nu spune
Că ai găsit vorba pereche.



Salonul de carte ce tocmai s-a încheiat, mi-a adus multe 
bucurii ale sufletului: bucuria de a vedea mii de cărţi nou-
nouţe, cu miros încă de tipografie, viu colorate, aşteptând 
nerăbdătoare să le răsfoieşti şi să le iei acasă ca pe nişte 
cadouri mult aşteptate de Crăciun; bucuria de a cunoaşte 
oameni deosebiţi (invitatul de onoare, venit din Franţa, 
cunoştea peste 50 de limbi, printre care şi româna, 
bineînţeles), scriitori, poeţi, editori, jurnalişti; bucuria de a 
putea împărtăşi cu oricine, cunoscut sau necunoscut, venit 
din orice parte a globului, aceeaşi pasiune – cititul.

Atmosfera – unică. Oamenii – minunaţi, vorbind aceeaşi 
limbă – cea a culturii, iar personajul principal, cartea, sub 
toate faţetele, privită din toate unghiurile, ca un diamant 

strălucitor, şlefuit şi admirat.
Deja de la primul pas pe tărâmul fermecat simţi transformarea. Simţurile 

intră în alertă. Privirea aleargă de acolo – acolo, vrând să cuprindă totul 
pentru că totul este viu, în mişcare: culorile cărţilor, aerul care vibrează, 
lumina caldă care te învăluie, titlurile care se succed ameţitor prin faţa 
ochilor, mulţimea de vizitatori, mirosul de nou. Mâinile freamătă, atingând 
cu evlavie cartea abia ieşită de sub tipar, răsfoind-o cu nesaţ şi căutând 
mereu răspunsuri la întrebările esenţiale. Auzul ajunge să perceapă 
muzicalitatea universului, ai intrat deja în carusel şi totul începe să se 
învârtă mai tare şi mai tare… Dar, rămâne spiritul, satisfăcut fiind că a primit 
ceea ce avea nevoie, a primit drogul. Dependenţa există. Fascinaţia cărţii 
este molipsitoare. Întrebam odată pe cineva venit din Ontario, cum i se pare 
Montréal-ul şi răspunsul a fost: am fost şocat să văd că toată lumea citeşte – 
în metrou, în autobuz, în pauza de masă, în parcuri şi chiar… mergând. 

Cartea ca drog. În engleză drugs înseamnă medicament, deci vindecă. 
De câte ori cartea nu ne-a fost cel mai apropiat prieten şi nu ne-a salvat în 
momentele cele mai dificile, de căutări şi deznădejde? Dar, aşa cum orice 
medicament este considerat otravă, doar doza fiind responsabilă de 
vindecare, tot aşa ar trebui să existe un echilibru în toate şi, mai ales, un 
discernământ în alegerea cărţilor: de relaxare, de petrecere a timpului, cărţi 
de suflet, cărţi care împlinesc anumite nevoi, în anumite perioade ale vieţii. 
De ce aceeaşi carte,citită acum 10 ani şi recitită acum, ni se dezvăluie sub 
aspecte total diferite? Pentru că, din fericire, evoluăm spiritual şi percepţia 
noastră se schimbă ca şi priorităţile în viaţă. O carte este înţeleasă de 
fiecare diferit prin prisma experienţelor trăite personal.

La plecarea din salonul de carte rămâi cu nostalgia tuturor cărţilor abia 
frunzărite, cu regretul că n-ai putut cumpăra totul (şi totuşi o carte costă 
mult, nu-i aşa? – dacă ne gândim la echivalentul preţului în alte bunuri 
materiale), cu bucuria nimănui şoptită că ai reuşit să-ţi iei câteva cărţi dragi 
şi cu speranţa că mâine sau anul viitor vei avea mai mult timp să descoperi 
alte şi alte minunăţii.

Rămân cu tristeţea în suflet că adolescenţii de astăzi au înlocuit cartea – 
ca drog cu computerul – ca drog, ca şi dependenţă, ca o parte componentă 
intrinsecă a existenţei lor. Ce facem însă cu această bogăţie culturală şi 
spirituală moştenită şi cultivată, pe care noi, ca părinţi,ne simţim datori să o 
transmitem copiilor noştri? Probabil că adolescenţii de astăzi se pregătesc 
inconştient pentru o lume de mâine în care, adulţii fiind, vor fi mult mai bine 
echipaţi decât noi pentru a-i face faţă.

Nu pot să nu mă gândesc la ziua imediat următoare închiderii salonului de 
carte. Toate aceste Ilene Cosânzene şi Feţi - Frumoşi, cărţi nou-născute ce 



au trecut cu brio de botezul de foc al salonului şi unde au jucat fericite primul rol în aplauzele încurajatoare ale 
publicului, vor trece în biblioteci, fie personale, fie publice, unde vor aştepta răbdătoare examenul timpului şi, 
de ce nu, nemurirea, dorită de orgoliul unor scriitori.

Biblioteca – muzeu al cărţii. Îmi place în bibliotecă. Mă simt bine, înconjurată de prieteni. Chiar şi biblioteca 
personală o simt ca o parte din mine, este bunul cel mai de preţ pe care l-am adus cu noi din România – 300 
de kg, cărţi din care o treime sunt scoase în editura soţului meu. Cărţile dintr-o bibliotecă spun multe despre 
personalitatea proprietarului lor.

Când intri într-o bibliotecă publică, primul lucru care-l simţi este mirosul; mirosul specific al muzeului de 
carte în care timpul şi-a oprit curgerea. Dacă la Salon cărţile îmbrăcate ca de Paşti strigau şi te trăgeau de 
mânecă – ia-mă pe mine, ia-mă pe mine!, într-o bibliotecă ele stau liniştite, acoperite de înţelepciunea 
timpului, cu colţuri îndoite sau coperte obosite de mâna miilor de cititori şi cu foi îngălbenite ce prind strivite 
atâtea suspine.

Îmi amintesc de o întâmplare ciudată petrecută într-o bibliotecă din partea estică, francofonă a insulei, 
pentru a căuta o biografie oarecare utilă băiatului meu la şcoală. Responsabilul, amabil, după ce-mi arată 
locul, îmi spune zâmbind –îmi cer scuze, dar nu avem biografia lui Ceauşescu!, vrând să-mi demonstreze 
astfel cultura lui generală ca şi faptul că a ghicit atât de repede naţionalitatea mea, lucru care nu mă mai miră 
de mult.

Nu este totul în a descoperi misterul vieţii între filele unei cărţi, ci înţelepciunea constă în a ne folosi de 
adevărurile fundamentale pentru a înţelege mai bine tot ce ne înconjoară şi a ne ajuta să trăim mai frumos.

25 noiembrie 2009, Montréal

În cadrul Salonului de Carte din acest an, la standul Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români, l-am 

cunoscut pe domnul Victor Roşca. Tăcut, discret. O figură de copil cu părul alb, care se miră încă cu ochi mari 

de lume şi viaţă.

Am făcut cunoştinţă. Mi-a întins o mână transparentă, şovăind.

– Mi-aţi citit cartea? mă întreabă şi văd o scânteie care se aprinde în ochii repede acoperiţi de pleoape.

Frunzărind cartea şi citind crâmpeie din biografie, îl întreb:

– Aţi făcut liceul în acelaşi oraş cu Octavian Paler?

– A… şi dumneavoastră sunteţi din Ardeal? mă priveşte şi scânteia reapare. O căldură venită din interior îi 

transformă chipul şi lasă spiritul să se descătuşeze. Sunt decisă să nu las scânteia să se stingă. Şi astfel 

Povestea unei vieţi începe. Se înnoadă aici şi acum o relaţie de amiciţie, respect şi admiraţie faţă de omul – 

martir, Victor Roşca, care-mi scrie în dedicaţia cărţii:

„Veţi găsi aici viaţa unor donchijoţi care credeau că vor putea împiedica instaurarea comunismului în 

România.”

Acasă, la începutul lecturii, mi-am spus – iarăşi o carte – mărturie a comunismului? Iată, au trecut 20 de ani 

de la „eliberarea cuvântului” şi în aceşti ani atâta cerneală a curs în tipografii pe aceeaşi temă.

Îmi amintesc de un început de decembrie când Asociaţia Revoluţionarilor din Târgovişte împlinea 10 ani şi 

a trebuit în şapte zile să scoatem cartea adusă în manuscris, cu mărturiile celor ce au văzut, au respirat aerul 

cu plumbi şi au participat la acele zile de teroare pe străzi, ca şi la execuţia soţilor Ceauşescu, în fuga lor 

disperată din Bucureştiul în fierbere spre provinciala Târgovişte – cazemată. Crăciun 1989… Dar asta este o 

altă poveste. A fost începutul sfârşitului, care a durat câteva zile în istorie şi o viaţă în mentalitatea 

supravieţuitorilor comunismului. Toate acestea au lăsat urme în modul nostru de a fi şi acum înţeleg  de ce 

românii se diferenţiază uşor oriunde în lume, prin îndârjirea lor de a câştiga bătălia cu viaţa.



Odată personalitatea pierdută prin supunere continuă, începem aici să o reconstruim.

Cartea – document a lui Victor Roşca vorbeşte despre povestea începutului instaurării dictaturii comuniste, 

după al doilea război mondial şi care a durat ani, zeci de ani. Pagini albe de istorie din manualele şcolare.

Este o lectură captivantă, la care paginile zboară pe negândite, una după alta, acţiunea se înlănţuie. Se 

citeşte cu sufletul la gură. Te face să-ţi pui întrebări despre propria persoană: 

– De ce? Cum a fost posibil? Dar eu? Şi eu… Ca să. Trebuia!

Sunt descrise cu lux de amănunte torturile fizice si psihologice la care erau supuşi „clienţii” puşcăriilor 

politice,cum era şi „Moara lui Kalusek”: bătaia pe fus, pe dunga tălpilor de la picioare, foamea…

„Din timp în timp, inima vlăguită de încordare îşi ieşea din ritm, ca un cal cotonogit. Spre deosebire de alte 

torturi, ale căror aduceri aminte mă înfioară până şi astăzi, senzaţia foamei nu poate fi retrăită de memorie. 

Stomacul plin uită că a fost posibil, să fi fost vreodată,cu ani în urmă, flămând.”

Viaţa ca un roman. Visurile tinereţii frânte în 1948 au continuat cu ale omului maturizat prea devreme , 

care,15 ani mai târziu, în 1963, odată cu ultima eliberare din lagărul de muncă Balta Brăilei, a crezut că poate 

să înceapă să înveţe gustul libertăţii. Aici, după 21 de ani în Montréal, l-am simţit liniştit, bucuros să fie 

înconjurat de dragostea familiei, dar tot timpul activ, fiind de 12 ani membrul fondator şi redactorul-şef al 

revistei literare „Candela de Montréal”.    

Pentru cine n-a cunoscut niciodată adevărul, îi este imposibil să înţeleagă cum a fost posibil să se întâmple 

toate acestea. Se dezvăluie, astfel, o parte din istoria românilor, nicicând citită, doar auzită pe şoptite, frânturi 

la colţ de stradă.

Victorios, Victor a fost eliberat în 1963, iar eu mă năşteam patru ani mai târziu  într-un regim comunist deja 

bine instaurat. Am trăit 20 de ani neştiind şi nici măcar neimaginându-mi că ar putea exista şi o altă lume. Era 

un modus vivandi unic ca al unei broaşte într-un puţ de fântână. Copilul meu, născut „în libertate”, nu înţelege 

cum am putut copilării doar cu zece minute pe zi de „Mihaela”. Eu n-am răspunsuri la toate întrebările lui şi ale 

mele. Încerc să-mi făuresc o altă viaţă aici, căutând mereu. 

După citirea cărţii, am simţit nevoia de a-i împărtăşi din impresiile mele, de a mă elibera de energia 

emoţională acumulată. L-a bucurat foarte mult. Orice scriitor are nevoie de un feed-back din partea cititorilor.

– Domnule Roşca, mulţumesc pentru lecţia de istorie, îi spun emoţionată că vorbesc cu eroul cărţii. 

De fiecare dată, mă simt privilegiată când am bucuria unei cărţi, dar şi posibilitatea de a cunoaşte autorul ei.

– Eu vă mulţumesc pentru răbdarea de a o citi, îmi răspunde modest, dar încântat.

– Mă bucur că sunteţi printre supravieţuitori.

– A, nu, eu sunt în viaţă printr-o întâmplare. Nu 

am fost acasă când s-a făcut razia de 

exterminare.

– Câtă suferinţă poate să îndure un om…

– De aceea mă simt dator să scriu şi să 

povestesc pentru generaţia de acum  şi pentru 

generaţiile care vor veni. Pregătesc deja al doilea 

volum.

Felicitări şi La mulţi ani, domnule Victor Roşca!

19 decembrie 2009



The recent Nobel Prize for literature is a wake-up call to the fact that, twenty years after the Berlin 

Wall was demolished, though we know how a democracy could be changed into a Communist police 

state, we are still learning how to reverse that nightmare. 

The extremely hostile reaction stirred în Romania by a HUMAN EVENTS article (“The Wall Fell, and 

Freedom Sang” November 9, 2009) written by Lt. Gen Ion Mihai Pacepa, who played a role în 

undermining Communism, provides a convincing example. Republished în the Romanian newspaper 

Adevarul (“The Truth”), that article was followed by three pages of invective-laden comments against 

its author. Traitor, pig and rat were the „friendliest.” The reason? Pacepa had betrayed the Securitate 

în 1978, when he became the highest intelligence official from the Soviet bloc to turn against 

Communism.

When people talk about Eastern Europe, they usually put all its countries în the same pot. În reality, 

Romania has been different. Herta Müller, the 2009 winner, is a German novelist who left her native 

Romania în 1987 after receiving death threats from the Securitate (the Romanian equivalent of the 

KGB) for refusing to become an informant. „Simply living în Germany, hundreds of kilometers away, 

does not erase my past experience,” Müller has said. 

I left Romania în 1970, after spending time în her gulags, and I know that Müller is right. Romania's 

Communists have lost the power to terrorize people at will, but they still have the muscle to pillory anti-

Communists as enemies even if they live în the West. 

"If I could grant you one wish, what would it be?” Pope Paul VI asked Romania's Premier Ion 

Gheorghe Maurer în the 1970s, on a visit to Vatican. „Change our geographical position,” the 

Communist prime minister said, half jokingly. Indeed, Romania was the only East European country 

not bordering the West, and its Communist dictators had compounded the damage with decades of 

news blackouts. Even after the Berlin Wall collapsed, Romania was still so isolated that within two 

weeks Nicolae Ceausescu succeeded în pulling off a grandiose Communist Party Congress that re-

elected him and his illiterate wife as the country's benevolent rulers. 

The fall of the others of the Kremlin's East European viceroys was so peaceful that it enriched our 

vocabulary with the „velvet” revolutions. În Romania, the upheaval cost 1,104 dead and 3,352 

wounded.

Romania is also the only former Eastern European country whose anti-Communist rebellion had 

been stolen by the Communists, who are preserving the police state to hide their past and protect their 

current privileges. Under Ceausescu, Romania had one major intelligence service: the Securitate 

staffed with ca. 16,000 operations officers. Today's Romania has six (SRI, SIE, UM 0962, STS, SPP, 

DGIA), which have absorbed most of the former Securitate officers. 

According to the Romanian media, these six ghosts of Communism are bloated with 30,000 officers. 

The SRI (domestic counterintelligence) alone, which has jurisdiction over 22 million people, has about 



12,000 officers. Its French equivalent, the DST, covering a population three times as large, has 6,000. Its 

German counterpart, the BfV, which covers 82 million people, has only 2,448 officers. If the United States 

were to apply this Romanian ratio to its population, the FBI would have ca. 190,000 agents, not the 12,156 it 

has today.

Hangmen do not incriminate themselves. În the past five years, 6,284 people sentenced by the 

Communists for helping NATO to demolish the Soviet empire have asked to have their sentences canceled, 

but only three have succeeded -– because of media pressure. În 2009, Romania's justice system declined to 

cancel a 1974 death sentence given to an American citizen, Constantin Rauta, a dear friend, who committed 

the „crime” of „betraying” Communist Romania and helping the U.S. defeat the Soviet evil. Rauta is a 

reputable NASA scientist, who over the past thirty years worked on important U.S. aero-space projects such 

as HUBBLE, KOBE, EOS and LANDSAT. To top it all, the Romanian government still refuses to obey the 

country's Supreme Court Decision (No. 41/1999), which cancelled the death sentences given to Gen. 

Pacepa by Ceausescu and ordered that his citizenship be restored and his properties confiscated by the 

Securitate în 1978 be returned. 

Over 500,000 Romanian patriots killed or terrorized by the Communists are still not rehabilitated. At the 

same time, thousands of former Securitate officers and hundreds of thousands of its informants and 

collaborators who wrote the bloodiest era în Romania's history get fat pensions and are still shielded by a veil 

of secrecy.

American philosopher George Santayana, an immigrant like me, used to say: „Those who cannot 

remember the past are condemned to repeat it.” Romania is the only former Soviet bloc country whose 

government has avoided exposing the crimes committed by its political police. 

Three years ago I offered the president of Romania, Traian Basescu, $100,000 to help start building a 

museum of Communist crimes în Bucharest. I spent time în the gulags of the Securitate, which killed and 

terrorized more people than any other Soviet satellite political police (except the KGB itself), and I wanted to 

help my native country know that Communism, not the United States, is the enemy of Romania. I've received 

no answer. No wonder. The Romanian media just revealed that President Basescu, who is running for re-

election, was a Securitate informant. 

As an Honorary Consul General of Romania în the United States, I know for a fact that the Romanians are 

not anti-Americans. Indeed, a poll made în Romania before its admission în NATO, which for most 

Romanians means the United States, showed that 90% of the people were favorable -– compared to only 

50% în Hungary. After Romania joined the NATO, however, the police state and the old rampant Communist 

corruption continued, discrediting the very meaning of the word Capitalism and bitterly dividing the country. 

Two million people voted with their foot and left the country since Communism collapsed, and the U.S. 

Embassy în Bucharest receives between 150 and 300 visa requests every day.

In life it is often more important what you represent than whom you represent. Romania has a strategically 

important geographical position, and improving the relations between my adopted and my native countries 

supersedes my duty as consul. On November 22, Romania will hold presidential elections, and the voter 

turn-out is predicted to be very low. Most candidates represent the past, not the future, and the Romanians 

seem to be tired of fighting the wind mills.

There are over 500,000 people în the Romanian Diaspora în the U.S. and Canada alone, and well over 1.5 

millions în various Western European countries. I appeal to them: Go out and vote! Vote against the former 

Communists, the Securitate officers and their supporters who all want to maintain the status quo. 

Romania is a rich and marvelous country, and a new generation of people is struggling to give it a new 

national identity. Bring that generation to power!

(Published first on Human Events, USA, Nov. 17, 2009) 



Only the stars witnessed in the night

How the sea was crying at her ankles 

And only the moon's pale light surprised

The wind trespassing through her tresses.

She was a naked goddess sleeping, unseen by any mortal

While the sand pigmented both her breasts.

The shore had long before abided to her splendor

And offered its eroded arm so her head could rest.

Only the jealous moon's fatal attraction,  

Ordered to the sea to conquer and to swallow

The naïve, sinful patch of mud

And the goddess that dared to be so shallow.

The frightened stars just closed their eyes

When the sea covered her white knees

The wind then started chanting some sombre lullabies

While the sea gave its salty good night kiss

Take me over a mountain

Hide me under an ocean breeze

Mix me wine and water

And let my neurons freeze

Build me a wooden bed

Scratch it with hearts and rhymes

Then paint the west sky red

And storm away the clouds

Take away my careless breath

While I watch the valley

And stop the time so I can count

The city lights that go on rally

Call the wind to blow the whistle

Bring rattling rain over my tent

And drop a girl asking me questions

About the hearts scratched on my bed. 



She was not even looking at me

And there was no wonder

She must have thought I was a mortal

As I was dressed in my white shinny uniform.

She must have thought I was like anybody else – 

– Small animals begging to be let to bet at her ankles – 

For a shallow glance, for a social smile

But she did not know

That when the ugly city turns on its lights

And attempts to become beautiful and spectacular,

I dress myself like a Hollywood hero in my demigod suit

And I become invisible and invincible

To hypocrisy and truth, to norms or nonconformism

I become an anarchist indifferent to anarchy. 

And one day she will see my flying

And she will wonder – would he see me?

'cause I am mortal and he is flying

'cause he is immortal and I'm dying.

Era noapte si-ncercam

Printre valurile marunte

Sa separ albeata ta de spuma lor

Si sa-ti sarut nisipul de pe tample

Te cautam beat si-n genunchi

Ca pe-o lentila de contact

Incurcat in ierburi lungi

Si de-o scoica intepat

Stiam ca tot ai sa apari 

De printre scoici si sticle goale

Ca te-a rapit vreun pescar

Crezand ca esti stea de mare

Si ma uitam in apa neagra

Ochii sa-ti vad onglindind

Dar vedeam numai o alga

Si tigarea mea arzand



I am a mussle serial killer. 

I steam, I boil, I crush

I kill mussles.

I am a mussle hitman

Paid by the hour.

And all that is left

After my shift's genocide

Is the smell of their bodies stucked on my fingers

And the smell is refreshed by my next day of slaughter.

There was a time when I thought that they had another meaning.

I thought they were supposed to stab out toes

And play with our childreen hearts,

At a time when we all believed that each mussle hid a pearl.

I thought they were meant to rhyme in passionate poems about the sea,

Or to be burried in the sand to mark a naive friendship oath.

I thought they were meant to be harvested by love drunk lovers

And worn around the neck 

Until they would be thrown away to make room for the kisses. 

Those mussels are far away from me

And only the smell stucked on my fingers

Reminds me of the times passed before I burried my soul in a pearless mussle

And I became a serial killer

There were like two thousand moons gathered above her head

And her hair released electric stars that instantly lived and died

Just to see their reflection in my amazed wide eyes

There felt like her skin gathered all the sands of seas

And my hands were spreading them hurting her body

And my teeth were patiently and noisily chewing them 

There felt like the wind dug trenches in her lips –

– Salty, dry battle fields, where I would fight my way in – 

And retreat and then come back, and retreat and then attack

And retreat and then come back. 



Musca liberală şi opoziţia

Ce ţi-au dat ei ţie, 
Scumpă Românie?

Comunism de omenie
Şi capitalism de cumetrie.

Sub lupă

Cei ce învaţă la distanţă
Recunosc cu nonşalanţă

Că liceu sau facultate
Rămân departe de ... carte!

În România, după Al Doilea-lea Război Mondial au 
apărut numeroase monumente închinate eroilor sovietici, 

dar niciunul, românilor căzuţi pentru eliberarea 
Ardealului, Ungariei şi Cehoslovaciei. Exdemnitarii 
comunişti se arată îngrijoraţi de conservarea lor.

Eliberator si monumente

Comunismul joacă festa
Înainte şi acuşi

Românii-i vezi la Budapesta,
La Calafat găseşti doar ruşi!

Negociatorii externi

De şape ori mai mult
Decât alţii am făcut
Şi e lucru constatat.
Ei aveau zero barat

Rezultate

Negocierea nu-i şagă
O face cu meserie.
În materie de şpagă
Este enciclopedie!

Politicul

La NATO sau aiurea 
Vom bate pe la porţi
Dar casele, pădurea

Nu le vom da nici morţi.

Justiţia română

Justiţiei i-ar place
Să le redea pe toate

Dar se complace
În ... ambiguitate!

Revenirea în patrie

Adună de prin mări şi ţări
Aur, maşini şi bani.

Întorşi acasă fac schimbări - 
Reiau năravul din Balcani.

Milenii

După două mii de ani
Tot geto-daci, dar şi romani.
Un scriitor român, Juvete,
Stă-n casa lui Dromihete

Şi-n apele lui Hercule
La reparat cu-aceleaşi scule!

Cu mai bine de o sută de ani în urmă, o conferinţă 
internaţională stabilea dintre toate meridianele trasate 
imaginar, pe glob, să se aleagă unul de referinţă. Într-o 

zi de 13 a anului 1984, Conferinţa Internaţională a 
Meridianului stabilea Meridianul zero, cel care trece pri 

localitatea engleză Greenwich. Ziua a purtat noroc 
localităţii engleze şi azi menţinându-se ca meridian de 

referinţă G M T.

Meridianul cu noroc

Toate pleacă dintr-un  loc 
Şi trec prin acelaşi pol
Numai GM-i cu noroc
Că 13 i-a dat un rol!

Pe 13 iunie 1990, la intervenţia forţelor de ordine pentru 
reprimarea manifestanţilor, a existat un român împuşcat 

în stradă. Nici până astăzi nu se cunoaşte autorul

Criminalul cu noroc

Tot mereu întreabă fata
,,Cine l-a ucis pe tata?''
Toţi răspund la unison
„13..., zi cu ghinion!”

Secretele revoluţiei

Multe vieţi a secerat
Dar 13 l-a apărat 

Şi, poate, fenomenal,
În Rezervă-i General!

Ziua de 13

În aparenţă,  zi grea!
M-am despărţit de soacră-mea.

Şi n-am considerat deloc
C-a fost o zi fără noroc!



Mai trecuseră o iarnă şi o primăvară. Satul se afla la începutul unei noi veri, dar schimbarea 

anotimpurilor nu adusese şi o schimbare a climatului în care trăiau oamenii. Parcă s-ar fi cufundat într-

o iarnă eternă, din care nimeni nu i-ar fi putut scoate. Drumurile erau la fel de puştii ca pe vremea 

anotimpului rece, rareori se vedea câte un ţăran trecând dintr-o parte în alta a satului. Uliţele, mai 

înguste, rămâneau şi ele singuratice, ca şi drumul principal din care porneau toate, împărţind satul în 

două părţi aproape egale. (Nu existau diferenţe semnificative între zonele împărţite astfel. Ele 

reprezentau oglindirea unei geometrii simple, provenită din instinctul practic al ţăranilor care 

întemeiaseră, treptat, aşezarea).

Aproape în fiecare zi, câte un zvon, câte o vorbă semnificativă, o făceau pe Sejda să înţeleagă că 

există ceva în noua atmosferă care nu avea nici o legătură cu privirea ei, schimbată, asupra satului. 

Oricine se putea întreba ce se întâmplase cu cei care, mai ales pe timpul verii, obişnuiau să umple cu 

prezenţa lor lumea, atât de îngustă şi atât de apropiată fiecăruia dintre săteni. Prin ce locuri îşi 

petreceau ei timpul acum, şi cu ce anume se îndeletniceau? Nici la venirea serii, zgomotele 

domestice care se făceau auzite în sat, nu ştergeau în întregime impresia de toropeală care domnea 

pe timpul zilei. Stăruia aceeaşi absentă în gesturile casnice ale oamenilor, care-i ţinea parcă departe 

de lucrul pe care-l făceau pe moment, şi pe care păreau să-l mai facă doar dintr-un soi de obişnuinţă, 

necesară. Lipsea tocmai viaţa din gesturile lor, acel suflu vital care dăduse culoare mişcărilor zilnice, 

altfel atât de banale. Devenise atât de nemişcat acest tablou cotidian, încât copiii care mai ieşeau pe 

la porţi, jucându-se unii cu alţii, apăreau deodată anacronici, ca şi cum ar fi contrazis un cod nescris, 

pe care toţi ceilalţi se străduiau să-l respecte.

 Iată, însă, că ceea ce Sejda aşteptase cu sufletul la gură a început să se arate, dar nu pe calea pe 

care crezuse ea că va apărea. Poate că fiecare om trăieşte măcar o dată următoarea experienţă: să 

urmărească evoluţia unor semne bizare şi să brodeze imaginativ pe marginea lor, având convingerea 

că dezlegarea a ceea ce se afla în culise nu se poate face decât prin intermediul celorlalţi. Aşa 

începuse ea să-şi imagineze tot felul de scene, care mai de care mai fanteziste. Dar în fiecare din 

aceste secvenţe rolul ei era limitat la acela de receptor, fiindcă mereu se găsea cineva care să traducă 

misterul nedescifrat. Iar Sejda se mulţumea să trăiască efectele marii dezvăluiri ca şi cum ar fi 

aparţinut altei lumi. O lume din care, totuşi, ea nu simţea că face parte, neputând-o atinge, pentru că 

deja o transformase într-o ficţiune dătătoare doar de emoţii puternice. (Cum de putuse să-i schimbe 

natură atât de uşor, şi care era explicaţia acestei operaţii esenţiale… nu erau întrebări pe care să şi le 

fi putut pune atunci). 

 La vremea aceea, Sejda era prietenă cu o fată din satul vecin, situat nu departe de al ei, doar o 

scurtă porţiune de câmp le despărţea. Odată cu venirea verii îşi făcuseră obiceiul să se viziteze una 

pe alta. Se întunecă târziu şi profitau cât puteau de mult de slăbirea soarelui, prelungindu-şi vizitele 



până la venirea deplină a întunericului.

Într-o astfel de seară, târzie, Sejda s-a întors din satul prietenei sale pe un drum întunecat şi pustiu. Fusese 

o zi înăbuşitoare, dar spre seară vântul începuse să frământe natura locurilor înconjurătoare. Întârziase mai 

mult de data asta, şi se grăbea ştiind că bunicii nu adormeau liniştiţi până nu o vedeau ajunsă acasă. N-ar fi 

fost de dorit nici că o furtună de vară s-o prindă pe drumul lipsit de adăposturi. 

Intrase deja în sat când a simţit primii stropi de ploaie lunecându-i pe frunte. A luat-o la fugă din ce în ce mai 

repede, ştia că o ploaie de vară se înteţeşte în câteva secunde. Şi aşteptările aveau să se adeverească, 

până să ajungă în prispa casei un ropot de ploaie a reuşit să-i îngreuneze părul, pe care, că adolescenţa, îl 

purta despletit. Se întunecase de tot, iar apa care-i intra în ochi îi îngreuna şi mai mult vederea. Abia intrând 

în casă, la lumina becului de la intrare, şi-a dat seama că porţiunea de drum pe care o străbătuse prin sat, nu 

fusese în întregime o alergare oarbă, printr-un întuneric absolut. Atât cât îşi putuse ţine ochii deschişi, printre 

picăturile dese de apă imagini luminos-tremurătoare i se perindaseră cu intermitenţe pe dinaintea vederii. N-

avusese răgazul, în acele momente, să se întrebe cum de la miezul nopţii, în satul pe care se aşteptase să-l 

găsească pierdut în întuneric, era atâta lumină…Ceva mai târziu, străduindu-se să adoarmă, rememora cu 

ochii deschişi lumina care se prelinsese de-a lungul caselor pe lângă care alergase. Acum vedea că lumina 

acestora nu era cea pe care o dădeau becurile electrice, şi că fuga ei semănase cu un periplu printr-o flacără 

scăzută, asemănătoare cu cea a lumânărilor de pe vremea copilăriei.

În noaptea aceea a adormit foarte greu. La început somnul nu voia să vină. (Avea impresia că descoperise 

una din fetele realităţii ascunsă în miezul nopţii, dar mult mai la vedere decât ar fi crezut). Apoi, când somnul a 

început să o cuprindă, l-a îndepărtat în mod voit, deoarece nu se mai putea abandona aceluiaşi somn, 

conţinut într-o imagine schimbată a realului. Curiozitatea de moment se alăturase şi ea unui mai vechi 

sentiment de aşteptare, care se suprapusese peste refuzul ţăranilor de a dormi. Era aproape sigură că 

aceeaşi ţărani vegheaseră şi în alte nopţi, la adăpostul aceloraşi lumini, recuperând, parcă, cu prezenţa lor 

nocturnă, propria absentă, inexplicabilă, din timpul zilei.

Cât a stat trează s-a gândit şi la părinţii pe care, deşi nu-i cunoscuse, încercase mereu să-i reconstituie din 

amintirile altora sau din fotografii. După ce a adormit, a visat un tablou imens. Culorile lui se scurgeau 

înmuiate de ploaia care, poate, mai bătea în geamurile camerei. Dimineaţa, la trezire, imaginile din vis s-au 

amestecat cu cele « reale », ceea ce a surprins-o într-un fel aparte. Nu ştia ce înţeles ar fi putut da senzaţiilor 

pe care le producea amestecul de planuri. Întotdeauna se considerase o persoană raţională, un adevăr care 

o făcuse să se îndoiască de propriile intuiţii. În pofida aparenţelor înşelătoare, încercase de-a lungul anilor să 

decupeze câte o fâşie din realitatea stabilă, de unde să poată privi în linişte partea mişcătoare a realităţii.

 Atunci, însă, ar fi vrut ca tot ceea ce văzuse şi visase să facă parte dintr-un singur univers, oniric, căci se 

temea de puterea unei realităţi ce putea fi luată atât de uşor drept « ireală ». O simţea ca pe un intrus, capabil 

să-şi facă loc în lumea vizibilă doar ca s-o răscolească la întâmplare. Fireşte că se gândea deja la nopţile 

următoare, când şi-ar fi dorit să se repete, într-un fel, experienţa pe care o avusese cu o noapte în urmă. De 

ce şi-ar mai fi dorit un astfel de lucru, din moment ce se temea de culisele realităţii vizibile… ţine poate de 

contradicţiile inerente oricărei fiinţe. 

Restul nopţilor din acea vară au fost aproape la fel de toride ca şi zilele ei. S-a spus, ulterior, ca de ani de zile 

nu mai fusese o vreme atât de caldă şi de secetoasa. Ploaia şi-a mai făcut apariţia doar la începutul toamnei, 

când era deja prea târziu pentru solul care trebuia să rodească. Ariditatea accentuată i-a făcut pe oameni să 

nu se mai ocupe decât de grădinile din preajma casei, fiindcă doar ele mai puteau fi salvate. Cerul zilei, 

limpede, devenea pe timp de noapte plin de stele. Satul însuşi devenea atunci un cer nocturn, ca şi cum ceea 

ce se vedea în depărtare s-ar fi întors deodată pe pământ. Cine pleca de acasă în toiul nopţii, prin sat, putea 

să descopere că multe din casele lui erau uşor luminate. Se putea crede ca arşiţa soarelui, de peste zi, 



continua să iradieze şi în timpul nopţii prin casele sătenilor, totul fiind o continuare firească la ziua care nu 

voia să se sfârşească într-un întuneric opac. 

Într-o astfel de noapte, fără ştirea bunicilor ei, Sejda a străbătut satul în lung şi în lat, fără să întâlnească pe 

nimeni. Era intimidată de tăcerea vie, din preajma luminilor aprinse, deoarece trădau apropiată prezenta 

umană. Altădată, copil fiind, s-ar fi apropiat de fereastra vreunei case şi ar fi privit curioasă înăuntru. Acum o 

oprea un sentiment aproape religios, ca şi cum ar fi atentat la o taină ce trebuia păstrată cu sfinţenie. 

*

M-am străduit de multe ori să-mi imaginez aceste plimbări ale Sejdei, făcute la miezul nopţii. De fiecare 

dată, mă gândeam că poate o voi vedea aievea mergând pe drumul prăfuit şi încins, ca pe o stradă eleganta 

dintr-un oraş în care trotuarele sunt luminate de vitrinele frumos împodobite, cu ocazia Sărbătorilor. Şi chiar 

atunci când am reuşit să mi-o imaginez, nu am perceput nici o diferenţă între ceea ce putea simţi ea, la ora 

aceea, şi ceea ce simte în mod obişnuit un citadin, care zăboveşte în faţa unor magazine luminoase şi 

strălucitoare, fără să aibă de gând să intre în vreunul din ele.

Plecase de acasă cu sufletul prins de curiozitate şi teamă, ca la întoarcere să se bucure că nimeni, ca prin 

minune, nu apăruse în drumul ei să-i interzică această aventură. Se simţea ca în mijlocul unei feerii nocturne, 

într-un decor realizat cu o maximă discreţie. Nu mai voia să ştie motivul luminilor aprinse din propriul sat. 

Ceea ce-şi dorea, era ca ele să nu se sfârşească măcar atât cât ţinea vara. Iar când spectacolul muţeniei lor 

se va fi sfârşit…atunci totul să dispară ca prin farmec, fără urme şi fără explicaţii.

Dar n-a fost să fie aşa…fiindcă, de fapt, era imposibil ca lucrurile să rămână prea mult într-un astfel de 

stadiu, dar şi pentru că tot ceea ce trăim, fie ca tine câteva momente sau câţiva ani, în cele din urmă îşi lasa 

dezvăluit mecanismul care i-a asigurat efectul asupra noastră. Aşa s-a întâmplat şi cu seara de care îmi 

vorbise Sejda: nu avea cum să vadă dincolo de aspectele care aveau să concluzioneze, mai târziu, ceea ce 

aş numi « o morală a trecerilor dintr-un teritoriu sufletesc în altul ». La vârsta aceea, curgerea evenimentelor 

este întotdeauna prea alertă, iar emoţiile, cu care le trăim, mult prea puternice. Câteodată, un amănunt 

prozaic, banal, strânge în jurul amintirii respective impresiile de moment, care se perpetuează în noi o 

anumită perioadă de timp. Apoi ele dispar, lăsând în urma privirii retrospective un spaţiu din ce în ce mai 

întins.

După seara în care s-a plimbat singură prin satul pustiu, învăluit într-o lumină moale, niciunul din săteni nu 

a mai dorit să-şi prelungească starea de veghe dincolo de lumina zilei. Satul s-a adâncit într-un întuneric orb. 

Sejda nu vorbise cu nimeni despre cealaltă faţă a satului şi era surprinsă că nici o persoană nu-i scăpase o 

vorbă despre asta. Nici ei nu-i era uşor să facă asemenea dezvăluiri, care s-ar fi dovedit, cu siguranţă, un fapt 

ştiut de toată lumea. Şi asta nu numai pentru că şi-ar fi expus, astfel, curiozitatea culpabila, care o împinsese 

la o mică incursiune indiscreta, dar şi pentru că în mărturisirea unui astfel de lucru ar fi intrat şi un strop de 

confesiune. În acea seară, pentru ea unică, trăise, pentru scurt timp, pe o altă treaptă a existenţei. Poate 

lumina din casele oamenilor să o fi trimis înapoi, în lungile seri de iarnă ale copilăriei, când adormea cu 

televizorul aprins. Sau poate că aceeaşi lumină o înălţase pur şi simplu în proprii săi ochi, într-un sat care 

putea să-şi trăiască şi partea de întuneric a unei zile întregi, nu doar s-o îngroape într-un somn benefic pentru 

ziua următoare. Orice interpretare ar fi dat stării sale, un lucru era sigur: după seara în care îndrăznise să 

iasă din casă, străbătând satul dintr-o parte în alta, nici o casă n-a mai îndrăznit să se arate în lumina scăzută 

a lămpii. Ca şi cum plimbarea ei nocturnă ar fi fost motivul retragerii lor în întuneric…Poate că sentimentul ei 

de culpabilitate a alimentat artificial efectul unei coincidenţe bizare… A rămas un amănunt pe care nu l-a aflat 

niciodată, făcând fel şi fel de presupuneri. Urmărea acelei plimbări, a fost ca Sejda a renunţat să mai iasă din 

casă, după o anumită oră, încercând să adoarmă cât mai devreme. Aşa, ispita de a afla adevărul era mai 

greu să o ademenească.
(continuare în numărul următor)



Valurile vin de undeva, din stânga, şi lovesc plaja pieziş. Se rostogolesc printre 
stânci, apoi se preling peste pietre şi scoici, acoperind nisipul cu o pânză lichidă, 
subţire, de o limpezime nepământeană. Când se-ntorc spre larg, ezită, parcă, o 
vreme, unduind nehotărâte în golf, ca şi cum un obstacol nevăzut li s-ar aşeza în cale, 

după care izbucnesc către promontoriu, ca s-o ia iar de la capăt. Şi tot aşa, mereu, de 
parcă ar repeta un dans zănatic şi, într-un fel, absurd. Absurd, pentru că, în mod normal, valurile ar 
trebui să coboare spre plajă din faţă, adică dinspre răsărit, de unde vine, de fapt, toată acea imensă 
revărsare de un verde-cenuşiu. Adică marea.

Curentul e, însă, viclean. Vine din larg, ca o herghelie de armăsari în galop, se strecoară pe lângă 
stâncile din dreptul farului, şterge promontoriul, explodând într-un nor de spumă, şi pare că se 
pulverizează, pur şi simplu, topindu-se în valurile aparent inofensive din golf.

Dar eu ştiu că e acolo. Mereu acolo. Pândind tăcut, ca o felină, la vreo sută treizeci de metri de ţărm. 
Neştiut. Puternic. Neîndurător. Târând spre larg tot ce apucă să prindă în gheare.

* * *
Îl ştiu foarte bine. Şi nu de ieri-de-azi. Cât să fie de atunci? Douăzeci de ani, pe puţin. Dacă nu chiar 

mai mult…
Ţin bine minte, eram tot aici în după-amiaza aceea de început de septembrie. Şedeam lungit pe 

prosopul gros, pluşat, de o moliciune îmbietoare, lângă singura tufă de Buxus care se-ncăpăţânase 
să supravieţuiască din ceea ce voise să fie, cândva, un gard viu, la limita sudică a plajei. Eram, ca de 
obicei, singur, deşi în jur se bucurau de soare o mulţime de băieţi şi fete. Fumam tăcut, privind cerul 
spălăcit. Cineva încerca la chitară o melodie „en-vogue", se numea „Flamingo", era o melodie 
frumoasă, legănată şi tristă, o fredona toată lumea, ce mai, era „hit-ul” sezonului, ştiţi cum se 
întâmplă, e ca o nebunie, pe urmă vara trece, melodia trece şi ea, de parcă ar obosi, ori ar îmbătrâni 
brusc, naiba ştie ce se întâmplă. Oricum, alunecă-n uitare. În ce mă priveşte, nu cred să mai fi auzit 
vreodată, după aceea, „Flamingo"…

Şedeam, deci, lungit pe prosop, lângă tufa de Buxus, când am auzit limpede vocea înspăimântată a 
unui băiat: „Ajutor! Ajutor! E sub val! Nu mai poate ieşi! Se îneacă!” M-am ridicat într-un cot, să mă 
conving dacă nu e, cumva, o farsă. Nu era şi atunci am alergat, împreună cu alţi câţiva băieţi, spre 
zona pe care puştiul speriat ne-o arăta, livid, cu degetul „Acolo! Acolo! E o fată de la medicină, într-un 
costum de baie verde!"

Am înotat într-acolo şi, după câţiva metri, m-am cufundat. Apa era limpede, dar n-am zărit nimic 
deosebit, în afara unei colonii de meduze, lângă un pietroi mare, îngropat pe jumătate în nisip. Am 
ieşit la suprafaţă – ceilalţi se lăsaseră păgubaşi – am mai înotat vreo treizeci de metri spre larg şi m-
am cufundat iar. Am înaintat uşor spre baza digului, până ce am atins babordul şalupei eşuate acolo 
către sfârşitul războiului. Atunci am deschis din nou ochii şi, în sfârşit, am văzut fata – o siluetă 
întunecată, rigidă, undeva, deasupra mea, către promontoriu. Plutea între ape, oarecum în derivă, ca 
o pasăre uriaşă, cu aripile frânte. M-am îndreptat într-acolo, dar, pe neaşteptate, atras ca de o forţă 
nevăzută, trupul inert al fetei începu să alunece tot mai repede spre larg, ca un avion care decolează. 
Am înţeles rapid că nu poate fi vorba decât de un curent parşiv, neştiut de nimeni, care acum îşi ducea 
cu el prada, cine ştie unde. Am stat câteva secunde, să văd încotro se îndreaptă. Gonea, dezlănţuit, 
cam în direcţia stâncilor. Am ieşit din nou la suprafaţă şi am înotat în forţă, spre nord, către far, 
încercând să-i tai calea. Am aşteptat. Şi peste câteva clipe am zărit, în sfârşit, fata. Ieşise la suprafaţă. 
Curentul o eliberase, pentru că acum se pregătea să se strecoare din nou printre stânci, să lovească 
promontoriul şi s-o ia apoi de la capăt.

Am călcat apa, susţinând cu braţul stâng trupul rece, rigid, lunecos al fetei. Le-am făcut apoi semn 
băieţilor. Au venit destul de repede şi, împreună, am dus înecata la mal. Era, oricum, prea târziu.

* * *



Nu s-a schimbat aproape nimic, pe aici, de atunci… Farul, golful, promontoriul, chiar şi ţărmul, sunt, în linii 
mari, aceleaşi. Plaja la fel.

Doar undeva, la vreo patru sute de metri, în faţa digului, zbaterea mării întâlneşte acum nişte stabilopozi. 
Un fel de caracatiţe de beton care, privite din profil, aduc, cumva cu un igrec răsturnat. Blocuri imense, ca 
nişte cefalopode diforme. Nu ştiu cine şi când le-a pus acolo. Alcătuiesc un fel de ciudată insulă stâncoasă, 
artificială şi stranie, ivită parcă peste noapte din abisuri, asemeni unui atol sterp, arid, misterios, degajând 
totuşi un fel de ciudată fascinaţie, provocându-te, chemându-te să porneşti într-acolo, ca şi cum de asta ar 
depinde totul.

Numai că eu nu mai sunt cel de altădată. Şi chiar dacă uneori simt o chemare nebunească să pornesc spre 
stabilopozi, singur, înfruntând curentul, râzându-i în faţă, abordându-l deschis, ca la trântă, convins că-l voi 
birui, ceva mă face, totuşi, să ezit. Nu că nu m-aş simţi încă în formă. Dar anii s-au scurs şi am atins acel prag 
nesuferit când nu mai faci tot ce-ţi vine, când începi să filtrezi orice gând, încercând să rămâi lucid, „lamă de 
brici", analizând tot felul de variante şi alternative, până ce oboseşti, nu mai ştii nici tu ce e bine, şi îţi piere 
cheful să mai întreprinzi, cu adevărat, ceva.

Şi mai e la mijloc şi băiatul. Venim întotdeauna la mare numai „noi, bărbaţii". Asta încă de pe vremea când 
Liliana mai era cu noi. Dar ea nu suporta marea. Noi, însă, chiar după ce ea ne-a părăsit, am continuat să 
venim împreună la mare, încercând să ne prefacem că nimic nu s-a schimbat.

Şi, de la un timp, chiar am început să credem că totul e ca mai înainte. Ne prăjim la soare, înotăm, ne 
bălăcim, fiecare într-o libertate deplină, seara mergem la o bere, dansăm la discotecă, respectând un fel de 
înţelegere secretă: discreţie totală în ce priveşte identitatea partenerei celuilalt. Nici o întrebare, nici o aluzie.

Am impresia că, într-un fel, băiatul e mândru de mine, de faptul că n-am cedat, „n-am plecat steagul", cum îi 
place lui să spună. Îi surprind uneori privirea admirativă, când mă vede înotând până departe, dincolo de 
geamandură, ori dansând pe ritmuri moderne, degajat şi, aparent, fără efort.

Dar eu ştiu că visul lui ar fi să mergem odată înot, până la stabilopozi. Intuieşte că nu e prea simplu. I-am 
explicat încă de la început cum e cu capcanele. Şi deşi e puternic, înoată foarte bine şi-l cred capabil să 
parcurgă distanţe mult mai mari, ezită. Ar face-o, totuşi. Dar el vrea să ajungă acolo nu oricum, ci împreună 
cu mine.

Mi-a şi spus-o odată. „Auzi, bătrâne, – a tatonat el, aparent indiferent, terenul – ce-ai zice să pornim într-o zi 
amândoi spre stabilopozi? Cred că nu sunt mai mult de patru sute de metri". Şi după o scurtă pauză, mi-a 
aruncat în treacăt provocarea: „Te simţi în stare?” Am zâmbit. „În anumite zile, poate…” „Mi-ar place să-mi 
spui şi mie când prinzi o zi de-aia", a mai zis el. Şi a alergat să se arunce în valuri.

Acum îl privesc cum se zbenguie, împreună cu alţi vlăjgani de vârsta lui. Nişte tipi cam ciudaţi. Fac pe durii, 
dar, în fond. sunt sensibili şi vulnerabili. Gata să-i execute fără cruţare pe alţii, dar timoraţi când vine vremea 
s-o mai şi încaseze. Or fără asta nu se poate. Îţi dai seama dacă ai în faţă un bărbat adevărat, după felul cum 
ştie să-ncaseze. De la alţii. De la viaţă. Câteodată, paradoxal, chiar de la el însuşi.

E o zi frumoasă, briza adie uşor şi deodată încep să mă simt minunat. Parcă anii n-ar fi trecut peste mine, 
parcă aş fi tot cel de altădată, deschis la viaţă, puţin inconştient, gata de toate îndrăznelile. Îl văd pe băiat 
venind spre mine cu apa şiroind pe el. Râde. Ştiu precis ce o să-mi spună. Aşa că nu mai aştept, mă ridic şi îi 
ies în întâmpinare. „S-ar putea să fie o zi d-aia", îi spun. „Eram sigur", mă bate el pe spate, mulţumit.

Intrăm în apă. Îl simt încordat. Nu vrea să mă lase să văd asta. Râde. Mă stropeşte cu apă. Îi răspund la fel. 
Apa ne-a ajuns la piept. Începem să înotăm. Un val înalt ne acoperă. Ieşim în acelaşi timp de sub el, ca doi 
delfini în soare. E bine. Ne îndreptăm spre stabilopozi. Trecem repede de geamandură, salvamarul fluieră 
după noi, îi fac un semn cu mâna, totul e în ordine, nu e cazul să-şi facă probleme, el înţelege şi, într-un târziu, 
după ce, ridicat în picioare în barcă, ne urmăreşte o vreme şi-şi dă, probabil, seama cu cine are de a face, se 
aşează şi-şi vede de ale lui.

Suntem cam la o sută de metri de ţărm. Braţele mă ascultă. Nu mai e chiar ce-a fost, dar, oricum, încă 
merge. Băiatul e la vreo două-trei lungimi de braţ, în dreapta. Crowl-ul lui funcţionează perfect, elegant, 
rotund, ca zbaturile unei corăbii de cursă lungă. Îmi place. Parcă mă privesc într-o oglindă fermecată, pe 
mine, cel de odinioară. Forţă. Eleganţă. Supleţe. Un fel de distincţie a mişcării. Numai că el e mult mai frumos 
decât eram eu, cândva. Într-un fel, e firesc. Contribuţia maică-si.

Ne apropiem de punctul critic. Nu i-am spus încă nimic. Nu l-am prevenit. Mi s-a părut că are tot ce-i trebuie 
pentru a şti cum se „taie” un curent. Pe care, de altfel, încep să-l simt. Pentru că e aici. Exact cum îl ştiam. 
Tăcut. Neîndurător. Veşnic la pândă.

La început, parcă s-ar juca cu noi. Ne dă câte un brânci, după care „ne agaţă", chipurile, în glumă, ne 
târăşte câţiva metri, apoi se opreşte, nu-l mai simţim, dându-ne iluzia că s-a retras, ca să ne înhaţe după 



aceea, şi mai puternic. „Cred că intrăm într-un curent", îl aud pe băiat strigându-mi. S-a mai depărtat de mine. 
E acum undeva mai în faţă, la vreo cinci – şase metri. „Da, e un curent", îi răspund, străduindu-mă să par cât 
mai indiferent. „E destul de afurisit, continuă băiatul. Trage spre larg". 

Deci nu m-am înşelat. Ştie ce trebuie să ştie. Înotăm amândoi în tăcere, dând tot ce putem. Valurile cresc. 
Curentul e acum tot mai puternic. „Nu-l putem tăia pe aici, îl aud pe băiat. Să ne lăsăm duşi puţin. Către 
stabilopozi trebuie să se subţieze. Îl atacăm pe-acolo."

Îmi place. Are fler. Raţionează ca un bărbat matur. „De acord, spun. Să ne lăsăm puţin duşi". „Ai obosit?", 
mă-ntreabă el, după un timp. „Nici vorbă!", îi strig, încercând chiar să zâmbesc. Dar, probabil, se vede. E 
adevărat, fibra începe să cedeze. După patruzeci de ani, oricum, nu mai e ce a fost. Totuşi am încă resurse. 
„No problem's!", îi mai strig, folosind o formulă care-i place. „O.K.!", se bucură el.

Tragem o vreme, în tăcere. „Să-ncercăm acum", zice, într-un târziu, băiatul. Înotăm amândoi în forţă, tăind 
curentul pieziş. Valurile sunt foarte înalte, iar şuvoiul care ne trage spre larg – extrem de puternic. „Hai, îi 
strig. Mai e foarte puţin!". Nu-mi răspunde. Îmi simt braţele tot mai grele. Până la stabilopozi mai sunt doar 
vreo şaizeci de metri. Dar curentul încă nu slăbeşte. Poate că ar trebui să-l tăiem pe sub valuri. Îl strig pe 
băiat. Tăcere. Şi deodată nici nu-l mai zăresc. Mă ridic pe creasta unui val şi privesc repede în jur. Încerc să 
calc apa, dar alt val mă răstoarnă. Şi băiatul nu se vede nicăieri. Simt spaima zvâcnind scurt, sub stern. Şi-
abia atunci mă întreb dacă blestematul ăsta de curent nu mi-a întins o capcană subtilă, ca să-şi ia revanşa.

* * *
Băiatul avea doar trei ani, când am trăit acele clipe îngrozitoare, care mi s-au părut atunci o veşnicie, şi în 

care spaima m-a încercat la fel ca acum.
Venisem la mare ca de obicei, „numai noi, bărbaţii". Ne însoţea însă un prieten, cu puştiul lui. Era o zi 

splendidă, apa caldă, iar noi ne bălăceam în voie. Îi aşezasem pe băieţi pe o saltea pneumatică, şi făceam 
pluta pe lângă ei. Ţâncilor le plăcea grozav să plutească acolo unde nu îndrăznesc să se avânte decât 
oamenii mari. Dar, deodată, stârnit parcă din senin, un val uriaş izbuti să încline primejdios salteaua, iar 
băieţii alunecară sub val. Nu eram, totuşi, prea departe de ţărm. Adâncimea apei nu trecea de doi metri. Fără 
o vorbă, ne-am cufundat, căutându-ne înfriguraţi copiii. Apa era tulbure, nu vedeam aproape nimic, dar ne-
am descurcat. Am ieşit amândoi la suprafaţă cu câte unul în braţe. Fiecare cu al celuilalt. Nici unul nu 
plângea. N-avuseseră timp să se sperie. I-am aşezat pe saltea şi am revenit la ţărm. Totul se consumase într-
un minut.

„Băgaţi de seamă, m-a avertizat Artiom, bătrânul pescar, când seara la cârciumă, i-am povestit, amuzaţi, 
tărăşenia. Băgaţi de seamă! Marea nu iartă a doua oară!".

* * *
Înot spre dreapta, către zona unde-l zărisem pe băiat cu douăzeci de secunde în urmă. Îl strig, fără să capăt 

răspuns. Simt însă curentul slăbind, subţiindu-se, cedând puţin câte puţin, ca un luptător care e deja cu un 
umăr pe saltea. Şi atunci fac un lucru absurd: mă cufund, ca şi cum aş vrea să-l zăresc pe băiat, ca odinioară, 
când se răsturnase cu salteaua. Valul trece peste mine şi abia atunci realizez că e absurd ce încerc să fac. 
Apa trebuie să aibă aici pe puţin vreo patruzeci de metri.

Aşa că ies la suprafaţă. Curentul a rămas undeva, în dreapta. Abia se mai face simţit. Şi deodată, în stânga 
mea, la vreo doisprezece metri, îl zăresc pe băiat, ieşind de sub val. Înoată într-un fel de stil indian, lunecând 
parcă fără efort, ca o torpilă teleghidată. Mă caută cu privirea. Râde. Izbucnesc şi eu în hohote, ca un 
dement. Un fel de ciudată euforie mă învăluie şi mă cuprinde cu totul. Râd în neştire, fără să mă mai pot opri. 

„Ţi-a plăcut?” mă întreabă, într-un târziu, băiatul „Bineînţeles, îi răspund, a fost O.K.!” „Nu credeam să fie 
atât de nesuferit", mai zise el.

Lângă stabilopozi apa e liniştită. Plutim uşor, legănaţi de valuri, ca într-un bazin. Apoi, odată ajunşi acolo, 
ne căţărăm în tăcere pe mamuţii aceia neclintiţi, întinzându-ne pe suprafaţa lor poroasă, fierbinte. Simt 
muşchii cum se destind. Rămânem o vreme aşa, tăcuţi, ca două şopârle somnoroase la soare.

„Eşti valoros, bătrâne, îl aud, într-un târziu, pe băiat. Mi-ai plăcut, pe cuvânt!” „Şi tu mie”, recunosc eu „Nu 
glumeşti?” „Nu". Îi surprind un licăr de satisfacţie în ochi. „La întoarcere o să fie mai simplu, adaugă el. O să 
ne poarte chiar curentul.” „Cum de ţi-ai dat seama?", îl întreb. „Uiţi că sunt băiatul tău?” Tac. Zâmbesc. Nu, 
fireşte că nu uit. „Când vrei să ne-ntoarcem, să-mi spui", îl mai aud într-un târziu.

Deschid ochii. Cerul e dureros de albastru. Doi pescăruşi se rotesc undeva, departe, în adâncul lui 
nesfârşit. Aş putea porni spre ţărm chiar în clipa asta. Acum nu mai mi-e teamă. Suntem doi bărbaţi, care ştiu 
exact despre ce este vorba.



estine iterareestine iterare

Membru activ al realităţilor socio-culturale român-canadiene din Montréal, domnul 
ing. Daniel Constantin Manolescu a fost onorat cu Diploma de Merit pentru 
Voluntariat: „Anul Benevolilor” de către Ministrul canadian al Dezvoltării şi Cooperării 
Internaţionale, Pierre Pettigrew, pentru contribuţii deosebite aduse la rezolvarea unor dosare 
enviromentale de interes public şi implicare în viata socială canadiană. A primit, recent, doua burse de 
excelenţă de la Departamentul de cercetare al Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. A 
completat un al doilea ciclu de studii de Master şi a publicat articole pe teme ştiinţifice în SUA, Canada 
şi Europa. Continuă actualmente studiile la nivel de Doctorat în Nutriţie Biomoleculară. La acestea se 
adaugă statutul de asistent universitar la Facultatea de Medicină, departamentul de Nutriţie al 
Université de Montréal. Colaborează ca redactor-şef la Revista Starpress de Vâlcea şi redactor la 
jurnalul Actualitatea Româno-Canadiană.

1. Domnule Daniel Constantin Manolescu cum aţi decis să emigraţi în Canada şi ce reprezintă 
pentru dvs. cultura francofonă de pe continentul american?

Emigraţia este întotdeauna o decizie pluri-factorială. Pe scurt însă, ea a fost iniţiată de atitudinea 
regimurilor numite de tranziţie, în România de după 1989, care au neglijat enorm cercetarea 
ştiinţifică, forţând mii de universitari sa părăsească ţara. Nu am cerut niciodată azil politic nicăieri, dar 
Mineriadele, Guvernele Iliescu, jupânismul şi alte nedreptăţi flagrante m-au determinat sa emigrez 
legal pe alte meleaguri, în căutarea unui viitor mai bun. Am făcut tot ce am putut în străinătate pentru a 
proiecta o imagine buna României, diferita de ceea ce proiectau atunci luptele pe ciolan şi corupţia din 
tara. Am ales Canada şi mai ales Montréalul pentru compromisul socio-cultural şi lingvistic (pozitiv 
cred eu) pe care-l oferă. În acest context, limba franceză şi cultura francofonă are pentru mine un aer 
de familie… neo-roman dacă vreţi, care permite să nu mă simt 100% rupt de rădăcinile mele latine ca 
român.

2. Ce moştenire spiritual-culturală, v-a lăsat tatăl dvs. prof. de istorie-
geografie şi omul de cultură Constantin Manolescu?

Pasiunea pentru istorie! Tatăl meu, Constantin Manolescu, era 
Profesor de Istorie-Geografie, iar eu sunt născut în Dobrogea, zonă a 
tării extraordinar de bogată în semne şi fructe ale rădăcinilor latine ale 
românilor. Deasemenea multe informaţii inedite pe care nu le-am văzut 
în nici una din biografiile precedente ale lui Împăratului Traian. Unele 
sunt mai puţin cunoscute,de pildă faptul că TRAIAN este creatorul 
primei alocaţii oficiale pentru copii (Lex Alimenta) din istoria ultimilor 
2000 de ani. Tot, Traian este cel care a împiedicat persecuţia şi 
condamnarea gratuită a creştinilor şi i-a pedepsit pe denunţătorii lor. 
Cine este curios poate studia viata Sfântului Grigore cel Mare, cunoscut 
Papă din istoria Romei – şi va avea multe informaţii despre opinia 
Sfântului Părinte în legătură cu TRAIAN. Tatăl meu promova 
Deasemenea ideea originii proto-latine a limbii geto-dacilor, ceea ce ar 
fi permis dacilor şi romanilor să se înţeleagă destul de bine, dat fiind că 
latina italică şi geto-daca erau înrudite sau oricum aveau încă un destul 
de bogat fond comun indo-european arhaic.



3. Cum vă exprimaţi calitatea dvs. de tribun pentru Istorie, Cultură şi Latinitate?
Prin implicarea personală în activităţi socio-culturale sau prin Forumul AGORA ROMAGNA LATINA, o 

fundaţie în memoria tatălui meu, profesorul de istorie-geografie Constantin Manolescu (medaliat cu Meritul 
Cultural al României, clasa I), de la care am moştenit pasiunea pentru istorie, cultura şi literatura.

4.Care este misiunea Forumului Agora Romagna Latina? 
Aşa după cum şi subtitlul său spune, promovarea Istoriei, Culturii şi Latinităţii neo-romane, cu accent pe 

contribuţia de origine română la aceste trei dimensiuni sociale, aici în Canada. 
5. Ce activităţi aţi organizat pana în prezent şi ce aveţi în agenda 2009 pentru Agora?
La anul, 2010 conceptul Agorei aşa cum a fost el iniţiat de tatăl meu, împlineşte 20 de ani.
De-a lungul acestei perioade, activităţile de parteneriate, benevolat, serviciu de Presă AGORA care 

funcţionează ca o mini-agenţie de presă pentru veştile mai puţin cunoscute, mecenat, etc. sunt atât de 
numeroase încât depăşesc spaţiul acestui interviu. Foarte multe detalii despre activităţile Forumului AGORA 
ROMAGNA LATINA pot fi găsite pe linkul următor: http://www.google.ca/search?as_q=&hl=fr&rlz= 
1T4GGLR_frCA290CA290&num=10&btnG=Recherche+Google&as_epq=AGORA+ROMAGNA+LATINA
&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as
_rights=&safe=images sau descărcând interviul radiofonic recent realizat de redactor Mihaela Dincă de la 
Radio România Internaţional pentru emisiunea Asociaţii Româneşti din lume pe linkul: 
(http://s4.transfer.ro/storage/transfer_ro-7ca5f8c651.zip) 

Pentru 2009 ne concentrăm pe aniversarea a 1900 de ani de la consacrarea Monumentului Tropaeum-
Traiani în Dobrogea. Avem colaborări în acest sens cu Agenţia de presă Romanian Global News şi cu prof. 
dr. Sorin Vasilescu de la Institutul de Arhitectură Ion Mincu din Bucureşti, referitor la stimularea unui program 
guvernamental al României cu participare Europeană pentru amenajarea şi punerea în valoare turistico-
istorică în context European a monumentelor de la Adamclisi. Vom organiza şi la Montréal sensibilizări în 
acest sens în Parc des Rapides în cadrul parteneriatului nostru estival anual cu grupul pentru Natură şi 
Istorie Héritage Laurentien. Reluăm Deasemenea pentru 2009 programul Trofeului literar Scripta Manent, 
pe care-l oferim începând de anul trecut, Asociaţiei Canadiană a Scriitorilor Români pentru concursul lor 
anual: Cel mai apreciat debut literar român în volum la Montréal. Milităm de asemeni pentru afilierea Canadei 
la Uniunea Latină Internaţională. 

6. În ce consta contribuţia comunitarii romaneşti la perpetuarea spiritului latin la Montréal?
În primul rând în efervescenta propriei vieţi socio-culturale comunitare român-canadiene dar şi în contextul 

Gintei Latine bineînţeles, deci şi în colaborarea cu alte etnii de origine latină (italieni, portughezi, spanioli, 
francezi, quebechezi, hispanici, etc.) aflaţi la Montréal. Din păcate trebuie să ne mai dezbărăm un pic de 
„tendinţa balcanica de interpretare negativo-denigranta a vecinului."
 Astfel, unii români interpretează încă benevolatul sau implicarea în viata publica drept „ce se da mare şi 

ăsta!". 
Sau mecenatul sau generozitatea vor fi taxate drept „io-te-l, ba, vrea s-arate ca-i bogat!” Sau nealinierea 

partizana în vreo controversa individuală dintre doua parţi iţi va atrage duşmănia ambelor lor tabere 
comunitare. Trebuie învăţat şi de către noi românii să nu mai amestecăm pasiunile sau animozităţile 
individuale în viata socială.

 Din fericire, majoritatea comunităţilor române din Diaspora fac dovada generozităţii şi ospitalităţii 
romaneşti. 

7. Rotonda tricolora sau Flora Tricolora Română din Canada – care dealtfel sub forma ei stilizată reprezintă 
acum şi Bannerul Agorei – a devenit un simbol deja cunoscut. Care sunt criteriile în baza cărora oferiţi 
aceasta distincţie?

Rezultatele dar şi simpla participare sau colaborare la viata culturală, sportivă, universitară, etc. (pe scurt la 
realităţile sociale definitorii) ale românilor-canadieni. 

8. Credeţi în sintagma „Eminescu-poet naţional"?
Naţionalismul (definit sub aspectul său pozitiv ca afecţiune fată de istoria, originile şi valorile etno-culturale 

ale propriului popor) este fără discuţie una dintre dimensiunile majore al operei Eminesciene. Din păcate, 



diverse interese politice ale epocii au manipulat această dragoste de neam sinceră a lui Mihai Eminescu, 
prezentând-o sub formă de şovinism. Din fericire, generaţiile următoare au scos în evidentă din ce în ce mai 
mult valoarea metafizică şi artistică universală a liricii eminesciene. În acest context Eminescu devine un 
port-parole naţional al spiritului românesc, însă perfect şi legitim integrat în concertul culturii universale.

9. Ce alte pasiuni aveţi în afara de istorie? 
În primul rând Biologia pe 3 axe ale ei aplicate la sănătate: Ecologică, Sportivă şi Nutriţională.
Pe lângă acestea însă, mă simt atras (poate în mod complementar) de filozofie, filologie şi literatură. 
Am publicat câteva scurte eseuri pe tema eristmica (un mic studiu al conceptului de armonie analizat între 

paradox şi superlativ în eristica megariană), comentarii, scurte poeme cu inspiraţie din natură, traduceri din 
Eminescu armonizate în franceză, epigrame, pamflete, mici-reportaje. 

Dincolo de gândirea analitică şi logica hyper-organizată necesare în Laboratorul de cercetare ştiinţifică, 
ştiinţele umane îmi aduc acea complementaritate metafizică, chiar spirituală as spune, necesară în viată 
echilibrului emoţional pe care îndeobşte îl numim…fericire:)

10.De unde vine pasiunea dvs. pentru Biologie şi Nutriţie? Care ar fi parcursul dvs. până astăzi când 
activaţi în cercetare şi ca asistent universitar la Universitatea din Montréal? 

Mi-am ales această carieră din dragoste pentru natura şi din interes faţă de miracolul evoluţiei vieţii pe 
pământ. Cred în potenţialul preventiv şi curativ al nutriţiei. Am un interes constant pentru prezervarea unui 
mediu înconjurător sănătos şi pentru o dezvoltare ecologica durabila. 

Mi-am început studiile la Facultatea de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare – Galaţi, Secţia 
Acvacultura şi Ecologie acvatica. Am continuat cu studii de nivel masteral în Franţa (fiziologie comparata 
pentru nutriţie şi reproducere la vertebrate), finanţate din munca personala, urmate de un Master în Nutriţie 
la Université de Montréal. 

Cariera mea rămâne în domeniul biologiei aplicate la sănătate, fiind dirijata spre trei domenii de interes: 
biologie a mediului (specializări în eco-toxicologie), biologie sportiva (Brevet Amerique du Nord ca antrenor 
personal de educaţie fizica şi fitness, brevet de scafandru sportiv) şi biologie nutriţională (industria 
alimentara initial, apoi orientare spre fiziologia nutriţiei, nutriterapie şi spre cercetarea academica în Nutriţie 
clinica şi biomoleculara). De unde şi cartea mea de vizită: Ing. Chimie alimentara şi Biologie acvatica, B.Sc., 
M.Sc., candidat pentru Doctorat (Ph.D.) Nutriţie biomoleculară, Facultatea de Medicina, Université de 
Montréal.

11. Care este abordarea dvs. legata de conceptele de „integrare culturala” şi „multiculturalitate” în provincia 
Québec şi în Canada?

Dacă multiculturalismul este un lucru bun după opinia mea, termenul de integrare culturală mi se pare cam 
forţat. As propune mai bine sincronizare multi-culturală. Consider ca exista încă o mare lipsa de comunicare 
a fondului condiţiilor specifice către imigranţi, înainte de venirea lor aici. De exemplu, mulţi ştiu dinainte ca se 
va face o evaluare teoretica a nivelului de studii, insa putini înţeleg ca asta nu valorează nimic apoi, pe piaţa 
muncii (evaluare nu înseamnă echivalare). De asemenea, exista (încă) o mare rigiditate în structura unor 
recunoaşteri – armonizări rapide ale competentelor imigranţilor, prin programe de formare cu orientare 
funcţională imediata (pentru a nu fi necesara reluarea studiilor de la capăt). În ciuda eforturilor care se fac în 
ultima vreme, exista multa dezinformare, confuzie şi îngreuiere administrativa în gestiunea programelor de 
profil. Canada e o tara încă tânără şi, încet-încet, lucrurile se pot ameliora.

12. Dacă ar fi să lăsaţi o inscripţie în piatră pentru generaţiile viitoare, care ar fi mesajul dvs.?
Gândeşte întru infinit, trăieşte întru prezent!



Pentru prima dată în viaţa mea îmi place anotimpul – toamna. Cât am fost la şcoală, uram luna 

septembrie când trebuia să merg la lecţii, apoi luna octombrie ceea ce însemna pentru mine să plec 

de lângă ai mei, de acasă, din Moldova, la studii în Vaslui, Iaşi şi mai târziu în Bucureşti.

Toamna era pentru mine ca o ruptură de lângă cei dragi – câteodată frunzele ce cădeau de pe 

copacii pe pământ, aveau acelaşi ritm ca şi lacrimile mele care curgeau pe obraji…

În Canada lucrurile s-au schimbat. După cum vă spuneam mai sus, pentru prima dată nu mi-a mai 

fost frică de venirea acestui anotimp, nu am mai trecut prin suferinţe, despărţiri, regrete şi dor. De 

parcă pentru prima dată m-am trezit la realitate, am deschis ochii şi am privit miracolul din jurul meu. 

Adevărat că după 10 ani „prin străini „, cum zicea mama, adică departe de casă, m-am obişnuit şi nu 

mai sunt acel student, singur, sunt un om matur acum, ce mai! Iar aşa zişii „străin „ mulţi dintre ei mi-au 

devenit prieteni, colegi, cunoscuţi, amici şi chiar fani (după spectacolele, concursurile, filmele pe care 

le-am făcut).

Doamne cât e de frumoasă şi Toamna! Ce colorit, ce arome, ce splendoare! Duminica trecută, am 

evadat într-un mister fără margini, nedefinit – muntele – Mont Tremblant şi Owll's Head. Două locuri 

superbe din Québec. Cele patru culori de bază pe care le putem admira: galben, roşu, verde şi maro, 

se îmbină cu alte zeci de nuanţe încât nici cei mai de seamă pictori nu ar putea să reproducă acest 

peisaj mirific. De această dată dincolo de şcoală, lucru, serviciu şi multe alte probleme, am putut 

admira natura. M-am simţit aşa de bogată acolo sus pe munte, încât tot aurul din lume nu s-ar putea 

compara cu auriul frunzelor de care se bucurau ochii mei. Plecând din Montréal unde traficul e pe 

primul loc şi ajungând în acea misterioasă pădure aveam un sentiment fantastic de desprindere de 

realitate, o adevărată evadare într-o lume caldă, frumoasă, plăcută şi fericită. Între atâtea culori 

magice care mai de care, cu razele încă jucăuşe ale soarelui şi aerul curat ce îmi purifica plămânii şi 

sufletul, mă simţeam atât de aproape de Dumnezeu, de parcă de data asta nu am fost doar în sânul 

naturii ci şi în sânul Domnului şi nu pot descrie în cuvinte cât de incredibil de frumos a fost!

 Albastrul cerului se întrecea cu cel al lacului, iar covorul de frunze era cel mai mare covor ''persan” 

pe care l-am văzut vreodată. Mai frumos chiar decât covorul de flori amenajat special din Piaţa 

Centrală din Bruxelles. Aveam un sentiment aproape ireal fiind cu faţa în lumină încă puternică a 

soarelui şi cu picioarele în zăpadă. Bine că nu am răcit căci astfel probabil nu îmi aduceam aminte cu 

atâta drag de acei kilometri pe care i-am parcurs pe jos până în vârf. 

Vântul îndeamnă frunzele la dans, la care eu nu am stat mult pe gânduri şi am început şi eu să 

dansez, să alerg, să mă dau dea berbeleacul, ca un copil. Prietenii cu care eram se amuzau, mi-au 

ţinut în foarte scurt timp companie şi ne-am distrat cu toţii de minune.

 Am găsit şi ceva urme proaspete de urs, ce ne-a făcut la un moment dat să grăbim pasul şi să facem 

mai multă gălăgie să-l speriem şi din fericire nu am dat nas în nas cu el. A fost o zi superbă şi vă doresc 

şi vouă să aveţi cât mai multe şi mai multe zile din viaţă atât de pline de mister şi atât de frumoase. 



Profesorul Brumaru ieşi din subsolul clădirii clătinându-se. Efectul picăturilor fusese 
salvator. Cei doi îl însoţiră până la intrarea în policlinică. Nimeni nu scotea nici un 
cuvânt. Se urcară în maşina încinsă de soare, cu mişcări de somnambuli. Nimănui nu-
i venea la îndemână să deschidă o fereastră spre cele întâmplate. 

Stânjeneala pusese stăpânire pe toţi, deopotrivă. Maşina îşi continua drumul prin aerul fierbinte, 
mirosind a asfalt şi a oraş încins. Trecură prin centrul oraşului aproape pustiu la acea oră, spre sediul 
miliţiei municipale. Tăcerea continua să le fie tovarăş de drum. Abia când intrară în biroul plutonierului 
fu izgonită. În cameră se mai aflau trei birouri, din care numai unul era ocupat de un sergent major ce 
se chinuia cu o maşină de scris.

— Te-a căutat şeful, îi spuse sergentul, plutonierului de cum îl văzu intrând.
— Bine, o să mă duc imediat ce termin. E urgent?
— Nu ştiu, zise acesta continuând să-şi caute literele în tastatura maşinii.
— Luaţi loc, se adresă civilul bătrânului, luând el însuşi un scaun. 
Profesorul se aşeză taciturn.
— Va trebui totuşi, să încheiem un proces-verbal. Actele sunt în fond ale soţiei dumneavoastră, iar 

legea ne cere să întocmim o serie de formalităţi, zise plutonierul pe ton de scuză, continuând să 
scoată din sertare tot felul de formulare. 

Apoi începu să le completeze cu un scris caligrafic. Profesorul fu invitat să le citească şi să le 
semneze. Le semnă fără a le mai citi. 

Când toate actele fură întocmite civilul se ridică în picioare, ca pentru a-şi lua rămas bun.
― Ne pare rău, sincer ne pare rău. Au rămas prea puţine indicii materiale pentru a putea continua 

cercetările. Să zicem că aveţi dreptate, că pantoful nu este al soţiei dumneavoastră, dar faptul că nu a 
venit până acum, poate fi un indiciu că s-a întâmplat ceva, ce din nefericire, v-am adus la cunoştinţă. 
De-am fi avut măcar… eh, dar ce să mai vorbesc, se abţinu deodată civilul văzând paloarea ce se 
aşternea pe faţa bătrânului profesor.

― Domnule profesor, continuă el, vă rog să ne credeţi că sincer ne pare rău. Din păcate nu avem 
alte mijloace de cercetare. Dacă ştiţi alte amănunte, vă rog nu vă descurajaţi. Cereţi-ne eventual 
ajutorul. Vom fi alături de dumneavoastră în orice împrejurare. Deocamdată vă rog să primiţi sincerele 
noastre regrete. Dacă doriţi puteţi incinera ceea ce v-am arătat. E omeneşte să vreţi acest lucru. V-am 
eliberat şi cele necesare în acest sens, zise el întinzându-i nişte hârtii.

Profesorul se ridică, întinzând mâna cu greutate după ele. Se gârbovise, iar pe tenul livid se ghiceau 
eforturile făcute pentru a fi stăpân pe sine.

— Vă oferim maşina noastră, zise civilul deschizându-i uşa.
— Vă mulţumesc, zise bătrânul, lăsându-se condus până la maşină. 
Ţinea în mână hârtiile şi tot nu-i venea să creadă că i se întâmplase o asemenea tragedie. În 

adâncul sufletului, îndoiala se transforma treptat în speranţă. „Pantoful nu e al ei” continua să se 
repete în adâncul fiinţei lui. „Nu e ea. Ea nu putea să-mi facă aşa ceva” se trezi el murmurând de parcă 
ar fi vrut s-o scuze. Şoferul îi auzise murmurul nedesluşit. Îşi întoarse privirile către el:

— Aţi spus ceva?
— Nu, nu. Nimic… preciză cu greutate, reintrând în muţenia de mai înainte.
Curând ajunseră în faţa blocului. Coborî din maşină strângând mâna şoferului. Paşii îl purtau 

aproape fără voie spre apartamentul pustiu.
* * *

După acele ceasornicului mergeam de mai bine de zece ore. Îngrijorarea mea devenise de-a 
dreptul o povară. Îmi simţeam capul plesnind de gânduri care mai de care de neînţeles. Cerul 



continua să fie nemişcat. Stelele rămăseseră în acelaşi loc, luna lumina cu aceeaşi intensitate traversele căii 
ferate, iar lumina din zare, la fel de îndepărtată. 

Ne continuam drumul în tăcere. Eu din ce în ce mai greu, Maria la fel de hotărâtă ca la început. 
Mărturisesc sincer că tenacitatea ei a început să mi se pară suspectă. Mă surprindeam adeseori, privind-o 

altfel decât o privisem până atunci.
Deodată, când aproape că nu mai suportam să tac, am observat că strălucirea şinelor de cale ferată în 

bătaia lunii se estompa brusc. Alarmat mi-am dat seama că şinele dispăruseră. Ne-am oprit nedumeriţi. De 
pe ultima traversă pipăiam cu privirile, ba chiar şi cu tălpile pantofilor, fără nici un folos. Se sfârşise. Nici urmă 
că ar fi fost măcar vreo cale ferată. Dar trenul? 

O cărăruie destul de mare continua în faţa noastră, să ne arate că totuşi mai putem să ne continuăm 
drumul.

Ne-am aşezat pe această ultimă traversă fără teamă că ne vom păta hainele cu gudronul specific.
— Şi trenul?, am murmurat a întrebare mai mult pentru mine, decât pentru ea.
Am privit-o uluit.
— Care tren?, o auzii pe Maria spunând.
Am privit-o uluit
― Cum care tren?
— Care tren băiatule? îmi zise ea cu glas schimbat.
Am tăcut. Am tăcut şi n-am mai putut rosti nici un cuvânt. Mâinile-mi căutau un punct de sprijin în pietrişul 

fierbinte, mereu tot mai fierbinte.
De parcă vroiam să mă frigă, să mă trezească. 
Dar nu, dimpotrivă. M-am cufundat tot mai mult în bezna nopţii. Am apucat să-i mai rostesc o dată numele.
— Maria…
Am zărit-o aplecându-se îngrijorată deasupra frunţii mele. Avea chipul blajin, plin de compătimire pentru 

starea în care mă aflam. Apoi n-am mai ştiut nimic. Imaginea chipului ei înconjurat de stelele văzduhului, a 
fost ultima legătură conştientă cu mine însumi.

 * * *
Bătrâna privea consternată. Nu înţelegea nimic din toată bolboroseala tânărului. Se vede că m-am înşelat. 

Nu-i numai epilepsia. Ar fi trebuit să-şi revină de atunci. Şi mereu mi-a rostit numele. 
Sau, mă rog, nu al meu, ci al celeilalte Marii. Doamne cât e de bolnav. Dar oricum nu-mi pare rău! Ce s-ar fi 

făcut fără mine îşi mai zise ea gata să mai surprindă ceva din delirul celui ce dădea semne că-şi va reveni din 
lunga-i cădere.

Şi într-adevăr, nu multă vreme după asta, tânărul deschise ochii de-a binelea.
— Ei, te-ai trezit? îl întrebă cu nedisimulată bucurie Mama Maria.
Tânărul se ridică anevoie în capul oaselor, fără a-i răspunde. Privi buimăcit în jurul lui. Îşi ridică privirile spre 

plasa de bagaje. Se linişti. Sacoşa era la locul ei. Îşi duse mâna la fruntea umezită de atâtea comprese, 
neînţelegând prea bine ce i se întâmplase.

— Unde mă aflu? rosti el cu privirile rătăcite spre geamul acoperit de întunericul de afară.
— Tu băiete, te afli pe drumul cel bun. Mai avem puţin şi coborâm, la Constanţa. De mine-i mai rău, zise 

bătrâna oftând. În loc să ajung la Herculane, uite unde merg, mai adăuga ea. 
Am privit-o îndelung. O văzusem aievea prin tot ce trecusem. Eu eram tânărul care o chinuise fără voia lui şi 

numai eu eram vinovat de cele întâmplate.
— Vă rog să mă scuzaţi, am îngăimat ruşinat de buimăceala mea, ce nu-şi mai avea nici o justificare atâta 

vreme cât redevenisem eu însumi.
Ea îmi zâmbi înţelegătoare. Surâsul ei blajin mă făcu să răsuflu uşurat. Nu mă condamna. 
Am privit din nou spre plasa de bagaje.
— Dar valiza? m-am trezit întrebând-o.
— Eh, o să merg la Bucureşti. Probabil că acuma o fi la biroul de bagaje pierdute. Am păţit aşa ceva c-o 

umbrelă, zise ea forţându-se să pară indiferentă. Important este ca tu să ajungi la Maria, la Constanţa, zise 
ea zâmbindu-mi şăgalnic.

Am roşit şi am rostit totuşi:
— Care Marie?
— Las că ştii dumneata care. Toată noaptea ai pomenit-o. Poate şi de asta nu-mi pare rău că te-am ajutat. 

Mai greu îmi va fi să mă întorc acasă. Că de băi nu mai poate fi vorba, zise ea înveselită.
— Ba o să mergeţi şi la băi, m-am grăbit eu s-o asigur. Iar pe Maria, pe Maria, o s-o cunoaşteţi când 

coborâm. Mă aşteaptă în gară. Mâine ne ducem la ofiţerul stării civile, m-am destăinuit de parcă-aş fi vrut să 



mă încredinţez eu însumi de adevărul spuselor ei.
Nu trebuia s-o indispun pe această bătrână simpatică, cu neîncrederile mele. Dacă ea spunea că există o 

Marie, poate că aşa a fost. Eu nu-mi aduceam aminte de nimic. Iar durerea de cap mă obliga să fiu conciliant. 
Iar despre Maria, ah da, despre Maria parcă începusem să-mi amintesc ceva. Putea fi oare adevărat ceea ce 
mi se întâmplase? Putea tot atât de bine să mi se fi năzărit. Odată cu liniştirea durerilor din ceafă, imaginea ei 
devenea tot mai clară.

— Şi ea ştie de boala dumitale? îmi întrerupse ea gândurile.
— Nu. Care boală? am întrebat-o eu nedumerit.
— Că doar nu e prima dată când păţeşti aşa ceva, zise bătrâna cu voce tainică.
— Vă jur că nu ştiu ce mi s-a întâmplat. N-am mai păţit aşa ceva niciodată, m-am grăbit eu s-o asigur cu 

toată sinceritatea.
M-a privit lung, contrariată de ceea ce-i spusesem. Apoi am simţit că m-a crezut.
M-am bucurat în sinea mea, pentru că era adevărat. „Mama Maria” fusese alături de mine, un străin pentru 

ea, la fel de bună ca Maria mea. Şi singura răsplată pentru aceasta, era s-o fac părtaşă şi la bucuriile vieţii 
mele, nu numai la necazuri. Dacă Maria exista trebuia s-o bucur şi pe ea.

De parcă mi-ar fi ghicit gândurile, bătrâna îmi zâmbi, liniştindu-mă.
Întunericul nopţii începu să se destrame.
O geană de lumină, prinse a se deschide la orizontul îndepărtat. Am deschis geamul. Răcoarea dimineţii 

îmi făcea bine. Obosită „Mama Maria” mă privea mulţumită.
 * * *

Când bătrânul profesor deschise uşa apartamentului, auzi apa de la bucătărie curgând şi zgomot de farfurii 
aşezate în chiuveta smălţuită. Nu-i venea a crede. Lăsă uşa de la intrare deschisă. Paşii îl purtară spre 
bucătărie. Ochii îi ieşiseră din orbite zărind-o.

— Tu aici? îngăimă el înainte de a se prăbuşi. „Mama Maria” întoarse capul zâmbind, pentru ca imediat 
după aceea, zâmbetul să-i îngheţe, transformându-se în spaimă şi îngrijorare.

Îşi scutură mâinile de apa rece şi se îndreptă spre bărbatul căzut. Încerca să-l ridice. Era greu, dar nu peste 
puterile ei. Reuşi să-l târască pe canapeaua din sufragerie. Îi scoase haina şi îi ascultă inima. Bătea 
nebuneşte. Alergă spre dulapul cu medicamente. Picăturile de valeriană nu-i puteau fi administrate. Gura 
bătrânului profesor era încleştată.. Atunci îşi căută cu febrilitate seringa. Trebuia să-i facă injecţia.

Mai fusese în situaţia aceasta, iar ea ştia ce trebuia făcut.
Nu-i mai ardea de sterilizare. Fusese încuiată bine în cutia metalică. Nu era timp s-o sterilizeze din nou. 

Trebuia să rişte. Îi suflecă mâneca braţului, îi căută vena şi-i înfipse acul.
Apoi se aşeză să-şi tragă sufletul aşteptând efectul injecţiei. După zgomotul ce-i pătrundea în apartament, 

îşi dădu seama că uşa rămăsese deschisă. Se îndreptă s-o închidă. Pe hol zări hârtiile, pe care soţul ei le 
ţinuse în mână.

Le ridică, îşi luă ochelarii, apoi pe măsură ce le citea, o spaimă cumplită o cuprindea: 
― Dumnezeule, ce tragedie! Certificat de deces pentru mine?! Ce s-o fi întâmplat? bâigui în neştire. 
Apoi brusc începu să găsească explicaţia.
„Desigur, păi cum altfel? Ce grozăvie! Cine şi-ar fi putut închipui? Deci hoaţa a fost lovită de tren. De aceea 

a ieşit val vârtej din compartimentul în care intrasem cu tânărul acela. 
Dar cum puteam să-l las? 
Cine ar fi putut bănui că era atât de bolnav… Aproape tot timpul delira. Şi eu ca o proastă m-am luat după el. 

Dacă moare al meu… Doamne, asta să-ţi fie răsplata pentru binele ce am făcut? 
Nu trebuia să cobor la Buzău. N-ar fi murit, e adevărat. Dar oricum e prea târziu să mai regret. 
Trebuie să am grijă de el, zise ea lăsând hârtiile să cadă pe masa din sufragerie.
Pe canapea, bătrânul Brumaru începu să-şi revină. Maria răsuflă uşurată. Cu paşi repezi se mişca încoace 

şi-ncolo, pregătind câte ceva.
Îi puse pe frunte o compresă rece. Profesorul tresări şi-şi deschise ochii.
— Eşti aici, murmură el cu vocea obosită.
— Desigur, dragul meu, desigur, se grăbi ea să-i răspundă.
— Deci am avut dreptate. Pantoful nu era al tău..
— Lasă asta, fii liniştit, se grăbi ea să-l potolească dându-i paharul cu picături tonice.
Îl susţinu, ajutându-l să-şi ridice capul şi să soarbă conţinutul paharului. Apoi îl văzu cum aţipeşte zâmbind. 

Se bucură ca atunci când o sărutase prima dată.



Prea păcătoase drumuri de istorii

De porturi vinovate şi urâte

Zavistii, putregaiuri, involuţii,

Sabia Domnului trudeau să o ascute.

În noaptea de răscruce – a omenirii

În loc de uragane şi prăpăduri

A răsărit o stea, un crin pe-o iesle

Intru desăvârşirea mântuirii

O taină – a răsturnat atunci cântarul

Trăgând în sus balanţa cu zavera

Şi s-au temut Irozii de vestirea

Că-avea să li se schimbe kalimera.

Un prunc, o adiere de iubire

Cutremura imperii învrăjbite

Pieriseră Sodoma şi Gomora

Dar răul dădea muguri şi răchite.

Un vânt zurliu a luat atunci cu sine

Somnul celor ce dorm robota lor

Şi s-au pornit păstorii către semnul

Dumnezeiescului izvor.

Or magii, înţelepţii care – n stele

Citesc destinul lumilor aceste

S-au tulburat şi-au presupus că este

Ceva ce-i mai presus de orice lege.

Când răul se putea citi pe faţă

Doar binele, speranţa izbăvirii,

Unirea celor slabi într-o credinţă,

Se ascundea de teama stăpânirii

Şi din rărunchi cântec de bucurie

Cânta planeta ca un abur cald

Abia şoptit, şi încă cu sfială,

Iar cei puternici şi taraţi nu-l rabd.

Aşa a fost atunci, cu prigoniri…

Şi azi e tot aşa, cu execuţii…

Nu se mai satură nicicând cei răi

De închisori, războaie, prostituţii.

Dar pentru buni şi răi acum e-o rază

Şi e nădejdea că s-or izbăvi

Pentru că Pruncul s-a jertfit pe Sine

Ca vii şi morţi să fie veşnic vii

Şi cei ce cred şi cei ce nu cred încă

Nutresc cu toţii un acelaşi crez

Ca taina mântuirii să-i cuprindă

De-a valma, sub un val obez

E Noaptea de Crăciun, de bucurie,

Cu toţii suntem iarăşi drepţi şi buni

Am renăscut cu El a doua oară

Şi curg din ceruri florile de pruni

Dar mâine, ca într-o maree neagră

Vom fi iar aspiraţi spre vechea vană

Ce repede uităm esenţialul

Ce greu ne despărţim de vechea rană.

Deci mâine ne întoarcem l-ale noastre

Să prindem din profituri ce-am pierdut

Uităm, ciudat, mereu esenţialul

Şi slugi ne punem singuri Celui Slut.

n a s t e r e a



REFLECŢII PE MARGINEA CĂRŢII „CĂMAŞA 

SUFLETULUI” DE MARIANA GHEORGHE 

Parcurg cartea Marianei Gheorghe suspendata intre cer şi pământ. Nu 

mai ştiu unde mă aflu: în realitate, în vis? Intre malul Durerii şi malul Bucuriei 

nu e o prăpastie. Poeta îmbracă Durerea în haine frumoase ca sa doară mai 

puţin. Stau şi mă întreb: e o creştină sau o panteista? 

Dumnezeu, Împăratul Roşu, Îngerii, Timpul, sentimentele, simţurile care 

gusta anotimpurile, ziua, noaptea, toate aceste personaje vin la masa 

autoarei şi se îmbulzesc să-i scrie în imagini cartea. 

Poeta e într-o uniune fizica cu universul, dar aluneca prin lumi paralele cu 

iubitul care nu intra în lumea ei. E o singurătate în doi: „Tot încercam sa 

umplem paharul plin de gol". 

Când de o prospeţime şi o inocenta angelica, când şugubeaţă „făcând cu 

ochiul lui Dumnezeu” sau pur şi simplu spunându-i hotărâtă ca are sa rupă pecetea (unde stau ascunse 

cuvintele) „sa le sorb înţelesul, cuminţenia, eresul". Şi ireductibila: „Am făcut o înţelegere cu Dumnezeu” (ca 

să-i dea iubitul pe care-l vrea). 

Alteori e smerita: „E Sfânta Vinere Mare/ Îngenunchez pentru denie./ Sub borangic de smerenie/ Plâng ca 

o lumânare.” 

Face asociaţii de cuvinte uimitoare cu care realizează magice imagini „borangic de smerenie” sau „plânge 

ca o lumânare". Paradoxuri aparente întipăresc adevăruri eterne: „amar e dulcele iubirii". Sau asociaţii de 

noţiuni concrete şi abstracte, aparent imposibile: „cirezi de lumina", „curtea plina cu-ntâmplări"?! 

Autoarea poseda vocabularul mirific al vieţii la tara împletit cu cel al poveştilor, cel al lui Creanga, Coşbuc, 

Ispirescu. 

În „Balada de toamna” ea conchide resemnata, cu înţelepciune, împlinirea faptului: „Pe masa-adasta-a 

vieţiicarte / Odaia toată-i numai tremur:/ de viaţă ce păşeste-n moarte". 

Un alt paradox în aceasta carte este balanţa intre delicateţea discreta cu care-şi canta dragostea şi 

hotărârea imperioasa, intransigenta chiar, cu care ştie sa obţină ce vrea: „Daca o şoaptă numai tu vei scoate/ 

Pereţii casei au sa te audă./ Pe nori, pe luna, pe-ndelete/ Ţi-oi da sa bei din cupa cu păcate". 

Remarcabile printre alte poezii sunt: „Nu mai plânge tata, calul", „Colinde", „Sa mă mai minţi": „Daca nu ştii 

sa mă mai minţi,/ Năbădăios şi lacom da navală/ Iţi las cireşiii care-şi ies din minţi/ Vara le câta buza pe sub 

poala". 

O tristeţe dulce, îngăduitoare şi dătătoare de bucuria speranţei, a primăverii aşteptată, a dragostei, a 

prieteniei, a mâinii lui Dumnezeu care i se aşează pe creştet, traversează de la un capăt la altul creaţia 

Marianei Gheorghe. 

Citind-o, te cuprinde bucuria de a trai, căci viaţa-i făcuta şi din dureri, din resemnări, care toate laolaltă te 

pătrund de atmosfera tainelor ce se adăpostesc în poezia ei. 

Mariana Gheorghe e un poet, unul adevărat, care a ştiut să-şi pună degetul, amprenta pe muchia sufletului 

înfiorat, fior pe care-l transmite cititorului. Pentru ca toate ipostazele ei sunt ipostazele fiecăruia dintre noi şi 

pentru ca a ştiut fara sa ştie să-şi moaie peniţa în călimara cu har a talentului. 



O carte
O carte face valuri în România. De la Socrate la Dan Puric, oamenii n-au contenit să se întrebe:”cine 

suntem?”

E meritoriu că Dan Puric îşi pune şi el întrebarea. Dar pretenţia sau iluzia de a găsi răspunsul, când de 

milenii toţi filosofii s-au întrebat fără a putea răspunde, este cel puţin prezumţioasă.

Pe de o parte prăbuşit în religie, pe de alta se vrea în istorie. El susţine că „existenţa poporului român a fost 

marcată tot timpul de pericolul dispariţiei sale din istorie”. (pag.36)

Eu cred, cu probe istorice, că nici tot timpul şi niciodată nu a fost în pericolul dispariţiei. A rezistat imperiului 

roman, a rezistat slavizării, şi celorlalte imperii, otoman, austro-ungar şi sovietic. Poporul român n-a fost 

niciodată în pericolul dispariţiei lui de pe hartă, din istorie!

Dan Puric vede „sufletul ţăranului român ca un obraz de copil pe care curge continuu o lacrimă”. Da' de 

unde? Ţăranul român e vesel şi chiar când doineşte se bucură de o melancolie dulce, fără lacrimi. Nici în 

Mioriţa Moldoveanul nu plânge, ci se pregăteşte cântând de nunta cu moartea. Au fost şi lacrimi în 1907 şi 

alteori, ca la tot neamul şi la toate neamurile, dar nu continuu.

„Lecţia fundamentală a creştinismului, ne spune D.P., este să te înveţe cum să mori”. Mai bine ne-ar învăţa 

cum să trăim! Şi eu cred că aşa şi este. Ne învaţă să trăim cu conştiinţa curată şi atunci vom muri fără grija 

pedepsei. De altfel, dacă Dumnezeu e dragoste, de ce ar trebui să ne fie frică de El?

Şi autorul ajunge, metodic, şi la „ultima întrebare a poporului român (cam repede) şi anume „dacă există 

Viaţă înainte de Moarte?” Cum adică? Doar nu poate muri decât ce e viu.

El învârteşte pe degete nume mari: Husserl, Făt-Frumos, Eminescu, Noica, Mircea Vulcănescu, Blaga, 

etc., cu care ar vrea să explice ceva foarte confuz şi neconvingător, vorbind tot timpul cu aplomb de „neam, 

de salturi istorice, de poporul român, ţăranul român, omul „românesc”. Şi de „fratele nostru chinuit omul 

modern”! Mă întreb unde se încadrează el?

Altminteri, dragostea lui patetică pentru ţară şi neam e admirabilă.

Discursul lui de-a lungul cărţii, mă duce cu gândul la dilema modei, dilemă fiindcă moda e trecătoare şi se 

schimbă.

Şi nu pot să nu-mi amintesc că în România comunistă ne era frică să intrăm în biserici, iar eu intram mai 

mult din frondă decât dintr-o nevoie sufletească, căci Dumnezeu este în inima mea şi pretutindeni mai mult 

decât în Biserică. Majoritatea celor care se duc acum la biserică fac şuete de nu mai auzi slujba, dar vor să fie 

văzuţi că se dă bine.

Şi când mă întâlnesc cu foşti şi actuali comunişti şi securişti, agenţi civili care-au lucrat prin ambasade, 

consulate, etc., de care nu mai scăpăm, şi mă salută cu „Doamne ajută”, îmi vine ameţeală. Cum înainte se 

declarau atei convinşi fără ruşine, acum tot fără ruşine îl iau în derâdere pe Dumnezeu cu gura lor spurcată 

cu care nu demult ne denunţau, chipurile ne „demascau”.

Din nefericire lumea se ţine de modă. Că ai picioare subţiri sau groase, porţi minijupă. Că ai sau nu 

credinţă, mergi la biserică. Că lingi unde ai scuipat, n-are a face, dacă e la modă şi dă bine.

Am două verişoare bigote. Una e cu Dan Puric în braţe, cealaltă îl dă la spate.

Iată că şi bigotismul poate alege.

Prin Vămile albastre ale lui Emil Belu
Rareori mi-a fost dat să trăiesc o încântare de la prima la ultima filă a unei cărţi, ca în Vămile albastre ale lui 

Emil Belu. Eram tentată să spun ale domnului Emil Belu. Dar Emil Belu este mai mult decât un domn, este un 



scriitor demn de acest nume. Şi despre adevăraţii scriitori, ca şi despre regi, se vorbeşte la per tu, ca şi 

despre Dumnezeu. Nu spune nimeni Majestatea Sa Ludovic al XIV-lea, ci Ludovic al XIV-lea, şi Tu, Doamne!

Că vorbeşte despre asinus aureus care „învârteşte osia lumii”, despre opinia lui Baudelaire că „lucrul făcut 

la timp, chiar prost, valorează mai mult decât visarea”,– dar care cu amărăciune ne mărturiseşte că nu i-a 

adus aşteptatul succes citându-l într-un CV – sau despre contemplaţia în suferinţă, trecând prin Eliade, 

Sadoveanu, Noica, Steinhardt şi încheind cu definiţia lui Cocteau despre poezie: „o minciună care spune 

adevărul”, Emil Belu scrie o minunată proză scurtă cu substanţă, cu referinţe la cultura universală şi – ce e 

mai important – cu poantă. Şi e lucru ştiut şi universal recunoscut că proza scurtă e mai dificil de realizat 

decât cea lungă. Ea reprezintă o concentrare şi o concizie la care Maupassant şi Cehov au ajuns maeştri ai 

genului.

Puterea de cristalizare a subiectului este vizibilă şi sensibilă. Autorul nu divaghează, el îşi înconjură nucleul 

subiectului cu ideile şi mărturiile care le probează, astfel încât orice scriere a lui rămâne în memoria cititorului 

ca un cocon pe care s-au înfăşurat firele gândurilor scriitorului.

În „Literatura de sertar”, orice sertar, al scrinului ori al securităţii, el porneşte de la minciuna mascată a 

fericirii comunismului care a orbit lung timp multe minţi ale Occidentului. Trecând prin scriitorii care s-au 

vândut sau au încercat un compromis, ajunge la Soljeniţân care, cu „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici, cu 

„Primul cerc”, cu „Arhipelagul Gulag”, a smuls ochelarii roz de pe faţa „orbilor”.

Şi în România au existat toate aceste situaţii: vânduţii, şopârliţele, şi literatura de sertar din care au apărut 

după 1989 la lumină multe scrieri.

Ce e mai important, se întreabă autorul, mesajul acestor scrieri sau calitatea lor literară? El le îmbrăţişează 

pe ambele, cu priorităţile impuse de situaţii: mărturia îşi are partea ei de valoare, iar vremea va alege grâul de 

neghină, stilul şi erudiţia unor scrieri care vor intra pe poarta Literaturii. Şi în timp ce criticii au partea lor de 

travaliu, Creaţia dă cu tifla şi înaintează.

Mai şugubăţ în „Colierul şi crabul”, Emil Belu „fotografiază” o criză din viaţa oricărui scriitor. În mintea 

acestuia se perindă idei şi secvenţe inspirate, dar o întrerupere, o întârziere, le împrăştie şi scriitorul nu-şi 

mai găseşte firul. Precum perlele nu fac colierul fără fir, tot aşa ideile împrăştiate nu concretizează opera. Un 

pictor a cerut regelui 5 ani pentru a desena un crab şi apoi încă 5. După care în câteva minute l-a desenat 

perfect. Pentru că, conclude el, „greu nu e să faci un lucru, ci să te pui în starea de a-l face.”

Vorbele de duh ale lui E.B. sunt peste tot. Într-o pagină intitulată „Lecturi în iglu”, înţepenit în gerul 

viforniţelor Canadei, el îşi aminteşte un dialog dintr-un jurnal din Siberia: preoteasa, istovită de mers prin 

zăpada până la brâu, întreabă: „mai e mult Sfinţia-ta? – Numai până la moarte Markovna, să mergem”.

În altă parte ne precizează că sufletul cântăreşte 21 de grame, nici mai mult, nici mai puţin. La antici sufletul 

pleacă spre soare, la Michelangelo sufletul e în piatră, ca în legenda noastră cu Meşterul Manole şi Ana, iar 

Papa a susţinut că animalele n-au suflet, afirmaţie la care autorul e gata să treacă la păgânism! Şi pentru 

care Goethe l-ar fi dojenit cu celebra frază a abatelui Lamennais:”orice adevăr vine de la Dumnezeu, dar el 

nu poate fi cunoscut prin Biserică.”

Povestiri cu haz, pagini de reflecţii filosofice, paradoxuri şi tragedii cotidiene la fiecare colţ de stradă sau de 

viaţă, trăiri şi gânduri ale unui ins care-şi pune probleme pe care încearcă să le rezolve uneori, alteori numai 

să le releveze. Emil Belu e un însingurat. E un spectator al vieţii şi în acelaşi timp un trăitor al ei, dar care 

rămâne un Solitar al gândului.



Nu e un secret pentru nimeni ca toti incepatorii, care doresc sa capete cunostintele 
de baza în ale picturii, primesc mai intii lectii cu acest subiect: natura statica. O gama 

larga de metode, incluzind creionul, penita cu tus, 
creioanele colorate sau carbunele permit patrunderea pe 
un teritoriu în care au excelat şi marii maestri.

În tarile cu limbi romanice, aceste lucrari de arta s-au 
numit multa vreme"natura moarta".

Nu pentru ca adesea subiectul infatisa rezultatul 
partidelor de vinatoare sau de pescuit (teme preferate de 
clientela burgheza), cit din pricina obiectelor inerte, 
nemiscate, statice. 

Natura statica, deci. O denumire mai incurajatoare, mai 
optimista…Tablourile incadrate în aceasta categorie 
infatiseaza grupuri de obiecte din cotidianul obisnuit. 
Obiecte banale, familiare tuturor din ambianta: vase, flori, 
ulcele, statuete, sfesnice, fructe şi legume, pesti şi vinat, 
carti, servete, instrumente medicale, ochelari, unelte, 
palarii, umbrele. Picturile cu tematica iudaica infatiseaza 
sulurile sfinte, talitul, filacteriile şi menora… 

Profesorul Liviu Lazarescu, care a predat multi ani la 
Institutul „Nicolae Grigorescu” din Bucuresti, precizeaza ca 
obiecte pictate sau sculptate, reprezentind ofrande, pot fi intilnite în arta egipteana cu mii de ani în 
urma. În arta Romei antice(mozaicuri), în arta medievala europeana (simbolizind atributele sfintilor), 
în arta extremului orient (care invita la contemplare şi meditatie), isi afla locul şi natura statica. Ce-i 
drept, ca gen independent, incepe sa fie foarte raspindita abia prin secolul 17.

Natura statica imprumuta stiluri foarte diferite în epoca moderna, de la realismul academic, la 
impresionism şi expresionism, la cubism şi 
surrealism, la foto-realism … Aranjamentul în 
„pagina", compozitia, culoarea, umbra şi lumina 
joaca în natura statica un rol cu nimic mai putin 
important decit în peisaj sau portret. De la maestri 
olandezi, care au dus genul pina la extrem şi pina la 
interpretarile extravagante ale lui Picasso, natura 
statica a trecut prin toate manierele şi tehnicile 
posibile. Matisse şi Braque, Juan Gris şi Soutine ne-
au lasat piese exemplare. Maestri romani, intre care 
Theodor Palady, Gh. Petrascu, Henri Catargi, 
Alexandru Ciucurencu, Iosif Iser, de asemenea, au 
pictat naturi statice remarcabile. La fel, numerosi 
artisti plastici israelieni, precum Jacob Steinhardt, 
Arie Lubin, Moshe Mokady, Baruch Elron, Yosl 
Bergner, Miriam Cojocaru, Moni Leibovitch şi multi 
altii…



În urmă cu câteva decenii, colecţionarii de artă au descoperit frumuseţea 
icoanelor. Ele nu au mai fost considerate în exclusivitate obiecte de devoţiune, 
utilizate numai în liturghiile bisericeşti sau în casele particulare ale 
credincioşilor, ci şi opere artistice deosebite, creaţii frumoase încărcate de 
semnificaţii teologice, dar şi estetice, de tradiţie şi istorie.

„Eikon” înseamnă în greaca veche imagine, chip. Termenul, mult mai vechi 
decât creştinismul, a devenit generic pentru orice imagine creştină sacră, 
bidimensională folosită ca obiect de cult. În religiile mozaică şi musulmană 
există stricta prohibiţie de a-l reprezenta în imagini pe Dumnezeu precum şi 
alte simboluri religioase. În schimb, în creştinism, unele icoane şi-au depăşit 
scopul iniţial.Se cunosc colectivităţi care le-au considerat miraculoase sau 
făcătoare de minuni.

Iubitorul de frumos, care ţine seama şi de destinaţia iniţială a icoanei, de 
imagine sacră, o interpretează, în primul rând, ca pe un tablou care, în ciuda 
subiectului aparent limitat, beneficiază de o largă libertate de expresie. 
Primele icoane au apărut în răsăritul Europei prin secolul 4. Mai târziu s-au 
risipit pe întregul continent, unele foarte preţioase, altele populare, 
întotdeauna lucrate migălos, majoritatea pictate pe lemn, în tempera, în culori 
cu amestec de ou. Cu timpul, icoanele, cu imaginea lor sacră şi cu 
semnificaţia imaginii abordată dintr-o multitudine de unghiuri de vedere, au 

stabilit trepte sociale, conceptuale, de grad religios.
Mai mult decât atât, divizarea bisericii a influenţat şi stilul icoanelor, 

distingându-se acum (în mare) icoane ortodoxe, catolice, copte…Cele 
ortodoxe, bizantine, au uneori incluziuni metalice, destinate să protejeze 
imaginea. Dar există şi tapiserii sau tablouri, în sensul obişnuit al cuvântului, 
considerate icoane. Temele majore ale icoanelor catolice sunt inspirate din 
vechiul şi noul testament, în timp ce icoanele copte îşi propun să ilustreze 
istorii şi legende, în stil artizanal african. 

În urmă cu multe decenii am primit un 
tablou din Argentina care ar pute fi, 
foarte bine, o icoană, personajele 
biblice (Maria şi fiul ei, evrei) având 
trăsături…amerindiene. O altă piesă, 
descoperită de mine într-o piaţă de 
vechituri din Germania, într-o cutie, şi 
ignorată de vânzător, s-a dovedit a fi o 
i c o a n ă  g r e c e a s c ă  p e  l e m n ,  

reprezentându-l pe Paul (Shaul). Este un portret de bărbat de toată 
frumuseţea. 

Voi încerca să ilustrez textul cu guaşa pictorului argentinian, cu 
icoana din piaţă, dar şi cu câte un exemplu bizantin, catolic şi copt. 
Pentru că, se dovedeşte încă o dată, că frumuseţea acestor obiecte 
nu cunoaşte limite geografice sau teologice, iradiind putere, 
intimitate, credinţă şi o surprinzatoare libertate de expresie.



Sensul vieţii
Fiecare om are o anume părere despre viaţă.
Dacă un individ nu a trecut printr-un sistem de educaţie, în mod sigur are şcoala vieţii.
Cu şcoală sau fără şcoală, toată lumea e de acord că viaţa e « o problemă » cu două necunoscute, 

naşterea şi moartea.
Fiecare are felul lui, strict individual, de a privi aceasta problemă, în sensul că unii se luptă să caute 

un răspuns, alţii se mulţumesc doar să privească această luptă.
Cine e filozof şi cine e nebun, greu de precizat!
Eminescu, marele poet şi filozof român, ne-a transmis, printre versuri, acest avertisment: « Nu 

cerceta aceste legi, căci eşti nebun de le înţelegi! » Aş adăuga – din cauză că oricum nimeni nu te 
crede, lumea nefiind pregătită.

În Biblie, cartea sacră a creştinismului, ni se transmite un alt îndemn, de a ne conserva energia, spre 
liniştea şi fericirea noastră: « Crede şi nu cerceta! » pentru că oricum prin CREDINŢĂ ajungi la 
REVELAŢIE, la ADEVĂR.

Să nu uităm că, până în momentul când au gustat din « fructul oprit », Adam şi Eva erau fericiţi ca 
nişte mici copii care nu cunosc ruşinea că sunt goi, nu au grija zilei de mâine, nu au nici o 
responsabilitate, nici o ură, nu judecă pe nimeni neavând nici o noţiune de valoare sau de timp.

 Ei trăiau clipa şi atât! Gustul fructului oprit le-a trezit spiritele adormite. 
Când spiritul e treaz devii conştient şi responsabil, puternic prin forţa ce ţi-o dă cunoaşterea şi fragil 

prin responsabilitatea impusă de aceeaşi cunoaştere. 
Încerci un amestec de plăcere şi teamă, devii neliniştit, nemulţumit, nefericit! 
Gustul fructului oprit e gustul vieţii!
Cunoaşterea este intrarea într-un proces de restricţii impuse, mai întîi, de necesitatea supravieţuirii 

şi mai târziu, de necesitatea convieţuirii sociale.
În zilele noastre povara cercetării nu mai poate fi suportată de o singură minte umană. Se lucrează 

în echipe şi cu mijloace sofisticate de calcul şi de investigaţie.
Drumul cercetărilor se continuă din generaţie în generaţie.
Vrem să ştim cine suntem, de unde venim, cum putem trăi mai bine, ce viitor vom avea.
Uneori o întrebare e pusă de o generaţie şi răspunsul îl are generaţia următoare.
E clar că e o meserie în care cu cât eşti mai vizionar, cu atât e mai mare şansa să fii recunoscut post-

mortem.
Ca persoane fizice trăim într-un sistem închis, într-o clepsidră a timpului, care transformă fiecare 

clipă a PREZENTULUI într-un TRECUT.
VIITORUL e dincolo de trecut şi dincolo de prezent, e în altă dimensiune. Viitorul e o lume virtuală.
Pentru un ciclu INDIVIDUAL de viaţă, lumea noastră materială nu are viitor pentru că evoluează într-

un sistem închis, între naştere şi moarte.
Este motivul pentru care unele teorii filozofice se învârtesc în cerc atunci când caută un sens vieţii.
Acceptarea spiralei în gândire, deci deschiderea cercului, este singura cale de evadare din lumea 

materială.
Teoriile filozofice au eşuat pentru că nu sunt capabile să exprime speranţa într-un viitor după 

moarte, fie el chiar virtual.



Religiile au reuşit să dezvolte o gândire care să ofere SPERANŢA unei continuităţi a fiinţei umane, dincolo 
de lumea materială, dând astfel un SENS, nu numai vieţii în general, ci mai ales vieţii fiecărui individ. 

Lipsa sau prezenţa speranţei în gândire explică de ce filozofii sunt chinuiţi şi credincioşii sunt liniştiţi în 
raport cu viaţa.

Filozoful român Emil Cioran, chinuit de angoase în faţa morţii şi a vieţii ce i se părea fără sens, după ce a 
luat contact cu operele lui Constantin Brâncuşi, sculptor român de geniu, a exclamat: « Acum am înţeles! »

A fost întâlnirea dintre disperare şi sensul credinţei.
Geniul lui Brâncuşi constă în revelaţiile la care a ajuns prin credinţa sa. 
Amplasarea sculpturilor de la Târgu-Jiu după instrucţiunile precise ale lui Brâncuşi creează, dincolo de 

simbolistica extraordinară a fiecărei lucrări, un spaţiu energetic binefăcător corpului.
 Imaginând simbolistica unui scenariu cosmic putem vedea:
 – GENEZA, în poarta sărutului
 – SISTEMUL SOLAR, în masa tăcerii
 – UNIVERSUL nesfârşit, în coloana infinitului
 În simbolistica unui scenariu religios putem imagina:
 – POARTA SĂRUTULUI – ca reprezentare a IUBIRII creatoare, dătătoare de viaţă
 – MASA TĂCERII – simbol al PARTAJULUI material şi spiritual, ca în CINA CEA DE TAINĂ a lui Iisus cu cei 

doisprezece apostoli, în dimensiunea lumii materiale.
 – COLOANA INFINITULUI – simbol al SPERANŢEI, a credinţei în continuitatea vieţii într-o lume infinită, în 

altă dimensiune.
 În această structură sculpturală este evident că nu există noţiunea de moarte.
 Deci e simplu şi evident că unde nu e moarte, nu e frică!
 Frica a fost înlocuită cu credinţa în renaştere, cu speranţa vieţii spirituale într-o lume infinită.
 Frica este un sentiment cu o putere de distrugere imensă.
 Specialiştii în domeniu spun că sediul fricii s-ar afla într-un creier primitiv, un mic nodul în străfundul 

creierului nostru.
 Frica este deci un element primar, de origine animalică, care se declanşează automat în prezenţa unui 

pericol de vătămare a corpului fizic, dând alarma pentru retragere sau atac.
 Frica de moarte este de fapt frica de distrugerea fizică. 
Până la un anumit nivel frica are rol pozitiv, de protecţie, dar când devine intensă, paralizantă, obsedantă, 

deja poate produce boli devenind patologică. Protecţia excesivă, împotriva agresorilor cunoscuţi sau 
presupuşi a se manifesta, duce uneori la acţiuni care frizează paranoia şi care în loc să scadă au tendinţa să 
crească nivelul de frică.

Sisteme de securitate prea numeroase duc inevitabil la senzaţia de prizonierat.
Poziţia realistă în faţa acestor fenomene este să se pună în evidenţă şi să se regleze cauzele, adoptând în 

aceeaşi măsură un comportament preventiv responsabil. Cauzele agresivităţii pot fi de natură politică 
(terorismul), de natură economică (disperarea produsă de starea extremă de sărăcie), de natură socială 
(lipsa de educaţie morală, religioasă sau lipsa de încadrare şi asistenţă adecvată în cazurile de maladii 
mentale).

Comportamentul preventiv, responsabil, de minimă necesitate, care se impune, este să se respecte în 
viaţă regula de a nu provoca, pentru că orice acţiune are şi o reacţiune.

 În cazul însă, al unor situaţii de agresivitate gratuită, în care persoanele implicate nu au avut nici un contact 
anterior, se spune că victima s-a aflat într-un loc nepotrivit, la un moment nepotrivit. O conjunctură nefericită 
numită: ceasul rău!

«Doamne, apără-ne de ceasul rău! »
Aşa intră în scenă o forţă protectoare, mai tare ca orice sistem de securitate – protecţia divină.
Nu cred să existe persoană, care măcar o dată în viaţă, scăpată de un iminent pericol, să nu spună: « M-a 

ferit Dumnezeu! »
Norocul sau şansa, ghinionul sau neşansa sunt termeni laici care atestă prezenţa sau lipsa protecţiei 

divine. 
Dar, atenţie!
Dacă ai fost protejat, norocos, asta a avut un rost.
Pe lângă munca depusă de fiecare în domeniul său profesional, pentru a plăti companiilor de asigurări, 

trebuie depusă şi o « muncă spirituală », pentru a asigura o protecţie divină.



Când forţa aerului decide să se prezinte ochilor noştri, ea se manifestă prin mişcarea arborilor, cu frunzele 
lor de tot felul, a norilor de tot felul şi a moriştilor de vânt de toate felurile, de la vechile mori pentru făină, la 
morile pentru lumină şi la vârtelniţele pentru bucuria copiilor din toate timpurile.

Invizibilul suflu creator, se manifestă prin oameni de tot felul, care îl fac vizibil pentru motive de toate felurile, 
pentru pâinea cea de toate zilele sau pentru plăcerea bucuriei.

Creaţiile din inspiraţie, ca să devină şi mai vizibile, sunt expuse uneori în standuri luminate, la târguri, 
festivaluri, saloane, unde are loc transferul acestei energii miraculoase asupra vizitatorilor care simt că în 
sufletul lor, însetat de frumuseţe şi de cultură, coboară o lumină lină.

Un salon de carte este o lume magică, o lume în care am avut marea bucurie să mă aflu anul acesta, pentru 
a doua oară.

La ediţia de anul trecut m-a reprezentat cartea mea de eseuri „Adevăruri simple”, cu care am participat la 
concursul pentru scrieri de debut, la standul scriitorilor români.

În acest an, la ediţia a 32-a a Salonului de carte de la Montréal din Place Bonaventure, am fost prezentă ca 
membră a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români şi „am făcut parte din stand” timp de şase zile, din 18 
până în 23 noiembrie 2009.

Printr-o fericită coincidenţă, titlul cărţii mele de note biografice „Cei şapte ani de acasă…” s-a aliniat de 
minune la tematica acestui an „Cartea, o afacere de familie” care a vizat în special dezvoltarea gustului 
pentru citit încă din copilărie.

În fiecare dimineaţă, începând de la ora 9.00 şi până la ora 15.00 am avut plăcerea să văd sute de copii, 
însoţiţi de responsabili şcolari, care făceau turul standurilor pline de cărţi, colecţionând, uneori, autografe pe 
semnele de carte pe care primeau gratuit.

Prima zi la stand, nici nu am simţit cum a trecut!
Copiii se opreau în grupuri, în faţa standului meu, priveau puţin şi apoi mă întrebau: eşti scriitoare?
Înconjurată din toate părţile, nu era momentul să mă joc de-a modestia, aşa că, de fiecare dată, am 

recunoscut şi, în consecinţă, am semnat atât de multe autografe încât aş putea face gelos pe oricare scriitor 
de mare succes.

Am adăugat invariabil şi ROMÂNIA, cu litere de tipar, ceea ce a făcut să crească prestigiul autografelor 
mele.

Înghesuiala era aşa de mare la standul românesc încât a atras pe fotograful autorizat al Salonului, domnul 
Jean-Guy, cu care m-am împrietenit şi mi-a făcut câteva poze. În acelaşi timp s-au apropiat şi alţi vizitatori 
curioşi.

Aceştia au cerut informaţii despre cărţi şi despre România, despre locuri bune pentru turism şi despre 
reţete culinare specifice şi au admirat steguleţul tricolor, faţa de masă roşie de artizanat şi farfurioara de 
lemn, pictată cu ţărăncuţa lui Nicolae Grigorescu.

Regret că nu am avut şi o Biblie, pentru a fi în acord cu vecinii mei, scriitori de origine pakistaneză, care 
afişau cu mândrie, la standul lor, cartea sfântă a islamului, Coranul.

Erau foarte prietenoşi, mai ales când îi salutam cu Salam Alecum , adică „pacea să fie cu voi”, salutul lor 
tradiţional. Zara, care a fost responsabilă a standului lor doar în prima zi, a remarcat cu surpriză şi încântare 
că „ţărăncuţa noastră” era înfăşurată la cap la fel ca ea şi ne-am pus amândouă pe râs.

După amiază a venit la stand, ca întărire, domnul Victor Roşca, autorul romanului „Moara lui Kalusek” – 
începutul represiunii comuniste”. Ne cunoşteam doar din vedere, dar după ce am stat de vorbă de 
nenumărate ori în zilele salonului de carte, ne-am consolidat o afecţiune scriitoricească reciprocă.

Cartea domniei-sale, apărută la editura Curtea Veche din Bucureşti s-a bucurat de sprijinul Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România şi a Fundaţiilor ASPERA din Braşov – România şi Boston – 
S.U.A.

Am fost extrem de impresionată mai ales de faptul că în anul 1948, când eu m-am născut, dl. Roşca a fost 
luat din clasa unde îşi dădea examenul de bacalaureat şi băgat în puşcărie pentru mulţi ani. Am simţit nevoia 
să-mi cer scuze pentru tonul vesel sub care eu am abordat această perioadă în cartea mea, timp în care 
generaţia sa de adolescenţi rebeli era torturată.

- cronică de toamnă -



Mi-a răspuns cu o blândeţe deosebită, că fiecare are destinul său şi a continuat:
„Ce spui tu, în cartea ta, e foarte adevărat. Se schimba piesa, alţi actori, alt decor, alt scenariu, alte 

simboluri. Eşti foarte lucidă în comentarii.
Noi nu am crezut asta şi nici mulţi alţii. Vălul era prea mare ca să îl vedem. Bine că sunt în viaţă, dar de uitat, 

nu pot să uit. Am terminat de scris a doua carte.
Tu ai trăit o viaţă într-un sistem, cel comunist, şi printr-o minune ţi-ai păstrat sufletul curat aşa că scrie cum 

ţi-e stilul, entuziast şi cu ironie subtilă. E bine şi aşa!
După 20 de ani de la Revoluţie avem o generaţie de tineri care nu mai are nici o idee de ce a însemnat 

comunismul pentru România. Pentru ei trebuie să scriem!”
Când tocmai reglasem problemele de conştiinţă cu dl Roşca şi mă pregăteam să plec la o cafea, a sosit 

scriitorul Sandu Alexandru, aducând cu el o minunată carte de călătorii şi aventuri în Africa ecuatorială.
Am făcut cunoştinţă şi ne-am apucat imediat de treabă – eu am început să răsfoiesc cu interes cartea 

domniei sale „Bună dimineaţa, omule Alb!”, iar dumnealui a început să se amuze, răsfoind una din cărţile 
mele.

Într-una din paginile cărţii sale, am descoperit cu uimire, o fotografie a autorului, lângă Vintilă Corbu, unul 
dintre cei mai mari scriitori români, autor, printre altele, a romanului istoric „Căderea Constantinopolului”. O 
vreme cărţile sale au fost interzise în România, dar astăzi se vând ca pâinea caldă, într-o impresionantă 
ediţie integrală.

Discuţia ce a urmat a fost o adevărată plăcere, pentru că dl. Sandu Alexandru este un interlocutor plin de 
vervă şi doldora de informaţii inedite.

Ca tânăr inginer constructor, l-a avut şef de şantier pe Vintilă Corbu, care, pe atunci lucra pe rupte la primul 
său roman, pe care, dl Sandu a avut marele privilegiu să îl citească în manuscris şi să îl discute cu autorul.

Colaborarea lor de serviciu şi în plan literar s-a transferat şi în domeniul familial, Vintilă Corbu devenind 
naşul de botez al copiilor săi.

Tot Vintilă Corbu l-a sfătuit să accepte plecarea în Africa, ca specialist în proiectarea şi construirea 
edificiilor şcolare, ceea ce, în final, a dus la naşterea frumoasei cărţi de călătorie pe care o aveam în mână. 
Am stabilit să discutăm mai mult despre carte cu ocazia lansării ei, care urma să aibă loc peste o săptămână.

Nu ştiu nici acum dacă atmosfera din jurul standului românesc – 520 ACSR – s-a încălzit din cauza căldurii 
africane emanate de cartea sa sau din cauza entuziasmului discuţiei noastre?!

Între timp, la stand şi-au făcut apariţia, aproape în acelaşi timp, poetul George Filip cu soţia sa, doamna 
Maria, „ochiul magic” al tuturor întâlnirilor literare, dl Alex Cetăţeanu – preşedintele Asociaţiei de scriitori, dl 
Vali Luca – editorul revistei literare „Destine Literare” împreună cu Corina Haiduc Luca – soţia sa şi prietena 
mea de suflet, un critic literar de o deosebită sensibilitate şi fineţe şi reprezentantul Consulatului General al 
României la Montréal – D-na Letiţia Belivacă, precum şi mulţi alţii, care fuseseră invitaţi la deschiderea 
oficială a Salonului de carte.

Pentru că mai era ceva timp până la ceremonie, am plecat la întâmplare printre standurile de cărţi.
Salonul a fost conceput, ca un adevărat labirint, pentru a crea spaţii de expunere adecvate celor peste 600 

de participanţi, asociaţii de scriitori, distribuitori sau mari edituri precum Gallimard, Flammarion, Boréal etc.
Mergând aşa, fără nici o ţintă anume, am fost atrasă, ca de un magnet, de un nume pe care l-am zărit de la 

mare distanţă – LOUISE COURTEAU – éditrice.
De peste zece ani, toate titlurile pe care mi le procur de la această editură se aliniază, în cea mai mare 

parte, la zona mea de interes spiritual şi reprezintă uneori o sursă de informaţii, dar în cele mai multe cazuri o 
confirmare a supoziţiilor mele, ceea ce îmi creează o deosebită stare de confort psihic.

M-am apropiat de rafturi şi nu ştiam la ce să mă uit mai întâi, aşa eram de încântată de noile titluri.
Autoarea Jeanne Manning, diplomată în sociologie, eseistă şi jurnalistă independentă, locuieşte în 

canada, în Columbia Britanică şi de peste 30 de ani străbate întreaga lume, abordând cu mult curaj zona cea 
mai sensibilă, cea mai protejată şi cea mai revoluţionară din istoria omenirii – trecerea, în secret, în baze 
militare bine disimulate, la utilizarea unei inepuizabile energii a spaţiului, descoperită de TESLA.

Noua ei carte are ca subiect sistemul de apărare HAARP, care e stabilit în secret în Alaska şi care creează, 
deocamdată ocazional, „plafoane” energetice deasupra capetelor noastre, fără să se ştie exact care vor fi 
efectele asupra sănătăţii populaţiei.

O doamnă blondă şi foarte drăguţă, responsabilă a standului, s-a apropiat de mine zâmbind, amuzată de 
plăcerea cu care treceam de la o carte la alta şi am început să stăm de vorbă cu strania senzaţie că parcă ne 
cunoaştem de când lumea.



Dorea şi ea să bea o cafea aşa că ne-am retras într-un loc liniştit, ştiut de mine, rezervat pentru cei „cu 
ecusoane”.

Ne-am povestit, timp de peste o oră, o mulţime de lucruri, care, în mod bizar, ne interesau în aceeaşi 
măsură.

Între timp am aflat că, de fapt, ea era chiar editoarea, doamna Louise Courteau şi am rămas prietene.
Pe una din cărţile cumpărate de mine mi-a scris o dedicaţie neaşteptată, care m-a impresionat foarte mult. 

O redau aici, în traducere din limba franceză:
„Prietenia nu se măsoară în ore, în luni, în ani. Este de ajuns uneori doar o singură privire, un surâs, un 

cuvânt, nimic mai mult, pentru a se naşte un sentiment de încredere în celălalt.
Bine ai venit în viaţa mea, Cătălina!”, 18 nov. 2009
Se pare că doamna Louise a intuit ea ceva pentru că, printre sutele de autori care îi populează cei peste 20 

de ani de viaţă editorială, eu m-am simţit întotdeauna ca „printre ai mei!”
Am ajuns, aproape în fugă, la locul ceremoniei de deschidere oficială a Salonului şi abia am găsit un loc 

liber, printre sutele de scaune ocupate.
Preşedinta de onoare a Salonului de carte – cel mai mare din America de Nord - a vorbit, cu multă pasiune 

despre acest univers al cărţii şi despre toţi cei care gravitează în jurul cărţilor: editori, distribuitori, vizitatori – 
copii şi adulţi.

Autorilor li se pregătiseră multiple programări pentru întâlniri cu publicul: autografe la standul editurilor, 
lansări de carte în săli special amenajate sau interviuri cu animatori, în prezenţa publicului.

Ca în astfel de ocazii festive, a vorbit multă lume, dar cel mai original discurs, într-o franceză cu accent 
parizian şi cu o teatralitate tipic franţuzească, l-a ţinut invitatul de onoare Claude Hagege, lingvist de renume 
din capitala Franţei.

Preşedinta Salonului îl prezentase ca pe o stea în lumea literară a Franţei, fiind cunoscător a peste 50 de 
limbi.

După încheierea festivităţii am mers la dl. Claude, l-am felicitat pentru discurs şi i-am strecurat o glumă 
referitoare la verva lui sarkoziană.

S-a amuzat foarte mult şi mi-a mulţumit foarte amabil. Ştiam că este pentru prima oară la Salonul de carte 
de la Montréal, aşa că i-am spus că şi eu sunt la prima participare şi că vin tot din Europa, din România.

„Atunci de ce nu vorbim în româneşte?” – mi-a spus el, cu o dicţie perfectă încât am încremenit.
„De unde eşti, din Muntenia, Oltenia sau din Bucureşti? Eu am vizitat Bucureştiul…” şi tot ar mai fi vorbit, 

dacă nu era chemat de urgenţă la fotografia oficială de grup.
A rămas stabilit să ne vedem în zilele următoare, ceea ce de altfel s-a şi întâmplat. Ne-am mai reîntâlnit de 

două ori.
M-am întors la standul românesc, unde toată lumea se pregătea de plecare.
Şi a fost ziua întâia!

L'hommage
À Dany Laferrière

Sâmbătă, 21 noiembrie 2009, standul 520 
al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români 
a primit vizita scriitorului Dany Laferrière, la 
invitaţia autoarei Cătălina Stroe.

Jurnalist, cronicar şi scriitor de prestigiu, 
Dany Laferrière a primit în acest an, la 
Salonul de carte din Montréal, marele 
premiu MÉDICIS pentru romanul său 
„L'énigme du retour”, publicat în 2009 la 
editura Boréal.

Pentru participarea din luna noiembrie la 
Salonul de carte, editura Boréal a tipărit 
cartea într-un al cincilea tiraj, datorită 
succesului imens de public.

Pourquoi Dany a du génie?

Il est « une caméra de prise de vues », vivante, qui fait des 
flashes à chaque moment, même quand il rêve.

De qu'il a posé le regard sur toi, tu deviennes une sujet, 
une photo dans l'immensité des ses archives.

C'est le risque de passer dans l'immortalité.
Dany est un vortex ouvert vers l'éternité et pour ça «il a 

crée toujours des petits ray-de marées lors de ses 
présences au salon du livre».

Les humains sont sensibles aux vibrations!
Le génie de Dany – une vie qui se deroulle en osmose, 

l'interieur avec l'exterieure, l'observation avec la rêverie, le 
passée avec le présent, une vie entre deux mondes qui 
cherche une harmonie avec l'amour, l'humour et la 
tristesse.

Sur ses bonheurs – il neige! – cette neige blanche qui 
s'effondre sur une surface, encore chaude, des 
souffrances noir!



Regularitatea formată a firescului este întreruptă de o regularitate acceptată a Nefirescului, 
expresie a voinţei Divine. Regularitatea firească fiind suma obişnuinţelor (raţionale sau nu) este 
expresia capacităţii persoanei de raportare la exteriorul său, precum şi la interior. Această raportare 
nu este fixă ci mobilă, înglobând în acelaşi timp trecutul, prezentul şi o parte din viitorul firescului 
persoanei. Putem spune astfel că regularitatea este sensul persoanei, sensul în care ea evoluează la 
un moment dat. Această constantă este raţională, odată ce raportarea persoanei la exteriorul său, cât 
şi la interior se face în termenii eficienţei, moralei sau esteticului. În acest caz regularitatea este 
echilibrul găsit de persoană, eficienţa maximă, înţelegerea raţionalităţii sau contemplarea la care a 
putut ajunge.

Privit mai de aproape, firescul relevă o adaptare la cunoscut şi astfel o trăire în limitele cunoscutului 
ce conferă familiaritate şi până la un punct previzibilul. Anticiparea venită din cunoaştere va provoca 
mereu confortul efortului minim cu maximul de eficienţă şi în plus, posibilitatea unei rafinări, a 
încercării maximizării continue a eficienţei. Siguranţa repetativităţii scuteşte persoana de tot ce 
nesiguranţa sau relativitatea poate să-i aducă. Şi cum orice incertitudine provoacă grijă, daca nu frică, 
mai precis tensiune rezultată din dorinţa persoanei ce nu se bazează în întregime pe ea, persoanei ne 
rămânându-i decât opţiunea de a aştepta pasivă continuarea sau finalizarea propriei acţiuni de către 
altcineva. Firescul nu lasă loc incertitudinii ci ia totul asupra sa şi chiar atunci când cadrul implică şi 
alte persoane, constanta acestora face ca firescul să le ia locul în algoritmul persoanei ce trăieşte 
firescul, mergându-se până la înlocuirea persoanei cu acţiunea ei previzibilă. 

După cum vedem, într-un cadru personal, firescul poate mărgini şi la o extremă poate reduce o 
persoană la automatismele ce le poate produce. În cazul cel mai bun, între persoane ce partajează 
firescul, acestea pot încerca permanent o nuanţare a firescului, dar mereu menţinându-se în limitele 
eficienţei. Chiar dacă limita eficienţei poate fi încălcată în acest caz, din punct de vedere personal, 
dorinţa ce îl va include şi pe celălalt va menţine totuşi eficienţa în spaţiul comun.

Mai larg, firescul exteriorului asumat poate termina în resemnare, atunci când efortul nu ajunge la 
eficienţă, acceptare atunci când există un echilibru sau suficienţă când eficienţa depăşeşte efortul. 
Oricare din aceste variante poate termina în rutină sau automatism, care din punct de vedere al 
raportării persoanei la exteriorul său constă într-o simplificare ce se trage tocmai din eficientizare. 
Previzibilul ajunge să fie ignorat datorită automatismului ce înlocuieşte raţiunea, conferind un confort 
datorită umplerii segmentului acoperit de acesta cu altceva, de regulă cu activităţi ce nu necesită 
concentrare maximă, odată ce o parte din atenţie este alocată automatismului, acţiunile ce 
interferează cu acesta fiind opţionale, tendinţa este ca ele să fie mai puţin profunde. Acţiunile ce 
dublează automatismele devin astfel limitative plecându-se de la efortul alocat şi scopul acestora. 

Astfel, efortul trecut prin automatism va aduce o inerţie datorită eficienţei ce va provoca 
simplificarea şi fragmentarea exteriorului persoanei. O persoană în cadrul firescului va avea mereu 
această tendinţă de multiplicare a exteriorului prin fragmentarea şi dublarea acţiunilor sale datorită 
automatismului şi spaţiului liber adus de acesta.

Fragmentarea exteriorului persoanei şi înmulţirea sarcinilor acesteia va conduce la o distribuire a 
atenţiei şi prin urmare la pierderea profunzimei analizei relaţiei cu exteriorul.



Firescul mai influenţează percepţia şi la nivel de analiză. Datorită diminuării atenţiei prin automatism, 
realitatea tinde spre omogenizare. Dacă manifestările de negare a firescului sunt tratate ca excepţii şi 
eliminate, lucru normal pentru menţinerea firescului în limitele eficienţei, de aceeaşi manieră se întâmplă şi 
cu excepţiile ce vin să depăşească firescul, să-l îmbunătăţească. Pentru că acestea din urmă nu fac altceva 
decât să strice echilibrul firescului, ele vor fi tratate ca şi manifestările negative, firescul devenind astfel limita 
de percepţie şi acceptare a oricărei manifestări superioare.

Cum am spus, firescul este legat de eficienţă, morală sau estetic. Dacă eficienţa este fixată în marea 
majoritate a cazurilor de persoana însăşi, iar esteticul de un fenomen intern persoanei, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre morala valorică, morală ce poate defini firescul. Astfel, firescul, cu toate mecanismele lui 
de eficienţă, automatism şi nivelare, poate deveni un firesc comunitar ce va fi preluat de persoană ca firesc 
personal. Odată acceptat firescul comunitar ca firesc personal, persoana va menţine standardul comunitar, 
dar va respinge în acelaşi timp tot ce va intra în conflict cu firescul comunitar şi astfel putem vorbi de o 
nivelare a exteriorului de către persoană, nu numai la nivel de cunoaştere sau percepţie, ci şi la nivelul 
interpersonal. Această relaţionare interpersonală bazată pe firesc este posibilă doar atunci când persoanele 
sunt de aceeaşi natură, când asemănarea dintre ele poate să transpună firescul uneia, firescului celeilalte.

În schimb, fragmentarea regularităţii firescului este normală într-un raport personal inegal, în momentul în 
care superioritatea persoanei nu mai poate fi controlată de firescul comunitar sau personal. Cu alte cuvinte, 
odată ce persoana este pusă în faţa unei alte persoane de o natură ce o depăşeşte şi pe care astfel nu o 
poate integra firescului său, acest firesc este rupt printr-o evidenţă ce nu mai poate fi prevăzută, ignorată sau 
asimilată. 

Această ruptură având loc, ceea ce înainte era firesc, adică previzibil şi în mare parte cunoscut, lasă loc 
unui spaţiu complet necunoscut ce scoate persoana din automatism, plasând-o în faţa unei incertitudini. 
Necunoscutul ce apare în faţa persoanei are ca prim efect pierderea echilibrului faţă de exterior, ceea ce 
antrenează o reorganizare a persoanei. Inerţia firescului nu mai poate funcţiona pentru că acum evidenţa i se 
opune, iar simplificarea exteriorului nu mai poate fi făcută pentru că nu mai este acelaşi exterior şi din acelaşi 
motiv nu mai poate exista o rutină şi o obişnuinţă.

Simplul fapt că în firesc apare o breşă de necunoscut va indica mereu persoanei că orizontul său cunoscut 
este limitat, că anticiparea şi sau puterea ei de modelare a exteriorului sunt limitate. Persoana va înţelege, în 
faţa necunoscutului că există mereu altceva mai sus decât ea, un imprevizibil ce nu poate fi controlat. Altceva 
decât ceea ce ştie, poate s-o sperie sau să-i atragă atenţia, s-o fascineze, dar niciodată n-o va lăsa 
indiferentă.

Oricare dintre aceste variante va apărea, persoana va avea nevoie de întreaga atenţie şi putere de analiză, 
de mobilizare a sa, pentru a putea face faţă necunoscutului.

Altfel, necunoscutul oferă spaţiu de cunoscut. Noutatea poate însemna invitaţia explorării, a cunoaşterii 
adăugate, şansa de a modifica firescul. Aceasta este diferenţa dintre post şi interdicţie. Interdicţia limitează, 
postul desfiinţează limitele autotrasate. Necunoscutul este o interdicţie temporară ce încetează să mai fie o 
interdicţie în momentul în care acel necunoscut devine cunoscut. În acelaşi timp necunoscutul sacru (divin) 
rămâne necunoscut oricât ar fi cunoscut, menţinându-şi mereu invitaţia spre cunoaştere, precum şi 
revelarea limitei conjuncturale a persoanei. Orice cunoaştere, până şi cea permanentă poate fi anticipată, 
dacă nu ca informaţie, atunci ca flux si astfel, undeva poate interveni un automatism care să aducă după el 
firescul. Necunoscutul nu lasă loc tocmai anticipării, firescului. 

Nu frica sau neputinţa (sentimentul micimii sau interdicţiei naturii) vor ajuta persoana în menţinerea 
funcţiilor sale vitale în cunoaşterea permanentă necesară desăvârşirii ci noutatea imprevizibilă, 
superioritatea reală, în faţa căreia va trebui mereu să găsească noi soluţii, trebuind să se adapteze mereu la 
altceva cu totul diferit de ceea ce ştia înainte, deducţia comparativă nemaifiind utilă.

Necunoscutul este parte firească a manifestării divinului şi forma prin care iubirea Acestuia nu respinge ci 
face ca însăşi persoana umană să fie împiedicată în cunoaştere de propriile sale limite, aceasta menţinând 
permanent în atenţie diferenţa de fire între persoane, precum şi instinctul de cunoaştere permanentă a 
omului.



Prefaţă
Prezenta carte reia relatarea periplului spiritual, al autorului, început în volumul, deja cunoscut 

publicului din România, Pe calea lui Zamolxe: Trezirea străbunilor. Protagonistul principal, 
australianul de origine română Cezar Augustin, pătrunde adânc în spiritualitatea modernă a neamului 
românesc ghidat de spiritul lui Zamolxe, zeul străbunilor geto-daci ai românilor de astăzi. 

Dacă prima parte a cărţii Pe calea lui Zamolxe, având ca subtitlu Trezirea străbunilor, se centrează 
pe fapte care contribuie la trezirea spiritelor străbunilor, în volumul prezent, o continuare a ei, aceste 
spirite sunt gata să revină sau sunt deja active în sufletele oamenilor. Ele se manifestă în persoane 
obişnuite, care, marcate de o conştientizare sufletească de excepţie, se recunosc în filoanele 
spirituale cele mai profunde ale neamului românesc, în rădăcinile noastre ancestrale. 

O astfel de trezire este concretă şi tangibilă, deşi învăluită de jocul literar artistic între realitate şi 
fantezie. Personajele se scaldă într-o lume reală. Mai mult chiar, faptele descrise vizează o realitate 
care depăşeşte limitele vizibilului. Se intră astfel adânc în misterele spiritualităţii străbunilor. Trăim aici 
şi acum o experienţă care proiectează iminent şi imanent în lumea sacrului. Locuri şi oameni sunt 
sacralizate, realizăm cât de aproape ne aflăm de lumea zeilor din perspectiva noastră pământeană. 

Lectura oferă surprize de idei ale căror dezlegări cititorul le va descoperi vizionar în sinele propriu. 
Putem oare noi, creaturi ale unei lumi aparent profane, să fim sacralizaţi şi să sacralizăm? 
Răspunsurile le veţi descoperi în valenţele capitolelor ce urmează. Perspectiva este cea a renaşterii 
spirituale a poporului român pe bazele sale arhaice, strămoşeşti. În acest context spiritele străbunilor 
noştri geto-daci se manifestă cu caracteristicile proprii în sufletele eroilor aflaţi în arealul carpatin. 

Octavian Sărbătoare, 2009, Sydney, Australia

Cap. 4
Spiritul lui Deceneu

În luna iunie 2009 sosesc la Bucureşti. Voi participa la Congresul al X-lea de dacologie, cu o temă 
îndrăzneaţă: Renaşterea zamolxianismului, religia străbunilor românilor. Expunerea mea este 
bazată în principal pe tradiţia populară religioasă românească. 

Iau imediat legătura cu Florin Şoimariu, care se arată doritor să mă vadă. Fixăm revederea noastră 
în Bucureşti, în Parcul Herăstrău. Aştept cu nerăbdare să-l revăd pe omul care a demarat Proiectul 
Deceneu în India în anul 1997. De atunci multe s-au schimbat în peisajul spiritual al românilor, aşa 
cum am observat în anul 2007 în cursul ultimei mele vizite în România. 

Intru în posesia unui lot de cărţi Pe calea lui Zamolxe – Trezirea străbunilor, tipărit de curând în 
România. Voi oferi gratuit cartea celor sinceri interesaţi de tradiţia spirituală a neamului românesc. 

Ziua întâlnirii cu Florin soseşte. Ajung la locul nostru de revedere cu un sfert de oră mai devreme. 
Sunt nespus de curios să aflu ce a mai făcut prietenul meu în ultimii 2 ani de la despărţirea noastră. 
Ard de nerăbdare să-mi spună noutăţi despre profesorul Coriolan Bârnea, maestrul nostru spiritual 
zamolxian retras în Munţii Făgăraş. 

De departe îl recunosc pe cel despre care ştiu din India că poartă în el spiritul Marelui Preot Deceneu 
al geto-dacilor. Spre uimirea mea Florin este însoţit chiar de... profesorul Bârnea. 

- Domnule profesor, sunt nespus de fericit să vă revăd, mă grăbesc să-l întâmpin. Florin mi-a spus 
câte ceva despre dumneavoastră acum 2 ani. Îmi pierdusem orice speranţă că vă voi reîntâlni 



vreodată după ce atunci am aflat că v-aţi retras la munte. Faptul că Florin mi-a înmânat notele, pe care le-aţi 
adunat pentru constituirea Cărţii lui Zamolxe, a însemnat pentru mine un fel de predare de ştafetă. Credeam 
că aţi renunţat la lume!

- Nicidecum! mă încredinţează el. Bine te-am  găsit. 
Florin a urmărit atent conversaţia mea cu profesorul Bârnea. 
- Mă aştept iarăşi la o mare surpriză din partea ta, îi mărturisesc în timp ce ne îmbrăţişăm. De atunci din 

India mă tot uimeşti cu ceea ce faci. 
- Dragă Cezar, ştii bine că tema iniţiată de noi doi în India se continuă aici la vatra strămoşească. Spiritul lui 

Zamolxe devine din ce în ce mai activ. Ai  constatat aceasta şi acum 2 ani. Dar haide să ne găsim un loc 
potrivit pentru a sta de vorbă.

Facem paşi. Din aria Expoflora ne îndreptăm spre fostele biblioteci publice. În acea zonă, aproape de 
statuia lui Goethe, se află o sculptură a ciobănelului carpatin cu mioarele lui. Luăm loc pe o bancă. 

- Să ne spui cu ce te-ai mai ocupat în ultimii 2 ani acolo în Australia, spune Florin. 
- Am continuat să merg pe noua cale dacică. Am scos o carte despre spiritualitatea strămoşilor noştri, Pe 

calea lui Zamolxe – Trezirea străbunilor. În ea scriu şi despre întâlnirile mele cu tine şi cu domnul profesor 
Bârnea. Mica mea lucrare, de 50 de pagini, se doreşte o anticipare de direcţii. Prezint, sub formă beletristică, 
o cale a renaşterii spiritualităţii autohtone a neamului românesc. Iat-o! ofer eu câte un exemplar fiecăruia. 

- Mulţumim pentru carte. Arată grozav. Am citit-o şi noi, îmi răspunde Florin întorcând cartea pe toate 
părţile. Se află gratis pe internet. Prezentarea ta are acurateţe, dar reprezintă doar o schiţare de idei. Treptat 
lucrurile vor căpăta anvergură şi vor continua încă să evolueze în direcţii noi. Tocmai de aceea am ţinut să vin 
la Bucureşti împreună cu domnul profesor. 

- ?!?
- Dragii mei, haideţi să mergem într-o arie mai izolată a parcului, ne propune profesorul Bârnea. Vreau ca 

undeva, pe un loc potrivit, să aprindem un mic foc sacru dacic timp de câteva minute. 
- Vă conduc eu spre stăvilar, mă ofer. De acolo vom continua să mergem pe aleea de pe malul lacului. Nu 

prea se circulă în acea zonă. Sigur vom găsi pe acolo un loc bun. 
Ajunşi la stăvilar urmăm drumul către linia ferată. Este partea cea mai puţin umblată a parcului. După un 

timp profesorul Bârnea descoperă un loc ce întruneşte toate condiţiile. Pregătim câteva vreascuri şi frunze. 
- Ceremonialul va fi scurt, spune el. Doresc doar să luăm parte împreună la o simplă invocaţie în cursul 

căreia toţi trei ne vom uni mâinile la focul sacru dacic. Este un ritual zamolxian. 
Aprindem focul. Toţi trei ne adunăm mâinile deasupra micii flăcări sacre, timp în care profesorul Bârnea 

spune: Doamne revarsă cu mai mare putere, asupra neamului românesc, spiritul lui Zamolxe, salvatorul 
nostru! Renaşte poporul zeilor! Şi nouă dă-ne încredere şi forţă să mergem pe calea lui Zamolxe!

Totul a decurs foarte repede. Am o stare de trezire mentală deosebită. În linişte, mişcaţi de profunzimea 
momentului, stingem cu grijă focul şi facem în aşa fel ca să nu rămână urme vizibile. 

- Să ne întoarcem în zona Expoflora, propune Florin. Noi nu vom rămâne peste noapte în Bucureşti. 
Trebuie să plecăm la Făgăraş. Dar până atunci avem destul timp să vorbim. 

Îmi pregătesc o întrebare, vreau să aflu o impresie competentă.
- Spuneţi-mi domnule profesor, ce credeţi despre cartea mea Pe calea lui Zamolxe – Trezirea străbunilor?
- Sunt încredinţat că va avea un rol important în trezirea neamului românesc. Deşi scurtă, cele trei capitole 

componente sunt o esenţă care prefigurează ideea de renaştere naţională. Ai făcut bine punând-o online pe 
internet. Am discutat despre ea cu câteva persoane care au citit-o. Pur şi simplu conţinutul expunerii trezeşte 
fiinţa celor care iubesc neamul nostru. Să vedem ce va mai urma şi în această vară. Eşti doar la începutul 
sejurului tău spiritual în România 2009. 

- Dar despre cele făcute de noi astăzi? Ce importanţă are focul sacru dacic la care am asistat împreună? 
- În primul rând am atras asupra noastră spiritul lui Zamolxe. Un foc sacru dacic trezeşte conştiinţa. Prin 

unirea mâinilor noastre deasupra focului, s-a creat o infuzie reciprocă de spiritualitate. Aspectele ei subtile 
vor fi observate în timp. Cezar vine din Australia, Florin din Prislop, iar eu din Făgăraş. În plus voi doi aţi fost 
împreună în Himalaya, în Valea Zeilor. Focul lui Zamolxe a permis spiritelor care se găsesc în noi să se 
amestece. 

- Ohooo! Este impresionant! Ce implicaţii poate avea acest fapt pentru mine personal, domnule profesor? 
- O evaluare, făcută la sfârşitul şederii tale în România, va lămuri această nedumerire. Implicaţiile acestui 

act sunt totuşi pe termen lung. 



Ne continuăm plimbarea către Expoflora. Le expun pe scurt profesorului şi lui Florin punctele cheie ale 
prezentării pe care o voi face la Congresul al X-lea de dacologie din acest an. Este vorba despre 
redescoperirea statorniciei identităţii noastre etnice spirituale şi prezenţa ei în tradiţia populară religioasă 
românească. Religia nativă a românilor există acum şi aici în arealul carpatin. Perspectiva din care creez 
argumentaţia mea este cea a cercetătorului în domeniul social şi nu a misticului întemeietor de religie. 

- Nu am făcut decât să schiţez temele abordate înainte în conversaţiile mele cu domnul Bârnea, 
concluzionez. Sunt enunţuri pe care noi le-am discutat deja acum 2 ani. 

Profesorul îşi îndreaptă privirea către mine aprobator: 
- Într-adevăr acesta este cazul. Conceptualizarea zamolxianismului modern din realitatea zilei şi 

constituirea unui crez spiritual carpatin. Ideile acestea sunt bine conturate. Problema care se pune în prezent 
este cum se va proceda pentru înfăptuirea lor?

- Chiar doream să vă consult. Ce ar trebui făcut? întreb. Ştim că putem crea o coeziune de idei, ca 
cercetători sociali, dar aplicarea acestor noţiuni rămâne încă un mister. Cum se poate trăi conştient 
zamolxianismul astăzi? Mai precis de unde trebuie pornit pentru ca oamenii să-şi dea seama că aparţin unei 
spiritualităţi care îi defineşte ca popor? Cum vom aplica în mod practic renaşterea zamolxiană a neamului 
românesc? 

- Un popor ca să renască spiritual are nevoie de o centralitate proprie, precizează profesorul Bârnea. 
Pentru noi românii arcul carpatin este centralitatea fizică, cea de suflet se poate constitui din credinţele şi 
obiceiurile noastre, din mitologia românească creată mai mult sau mai puţin conştient în jurul spiritului zeului 
Zamolxe. Contează foarte mult să înţelegem aceste idei. Părerea mea este că trebuie pornit de la activarea 
elementului feminin. Femeile, fetele, sunt cele care vor pune roata în mişcare.  

Spusele profesorului mă surprind. 
- Deci acesta este începutul! afirm. Prin urmare va trebui să descoperim cum genul feminin poate fi motivat 

să se manifeste în frumuseţea şi plenitudinea proprie. 
- Exact, spune profesorul Bârnea. Precum spui, ele trebuie să se manifeste în frumuseţea şi plenitudinea 

proprie genului feminin. Cum se va face aceasta? Rămâne de văzut. Tocmai de aceea am luat parte 
împreună astăzi la focul sacru dacic. Ne va inspira cu privire la ceea ce va urma. Un prim pas, care va crea 
direcţionări, este ca din când în când seara să aprindem lumânări şi să stăm aşa în meditaţie. Am mai 
discutat cu Cezar anterior această practică zamolxiană. Dar începând de acum spiritul lui Zamolxe a fost 
reactivat în noi toţi odată cu performarea micului ritual al focului. Nu rămâne decât să fim receptivi la cele ce 
vor urma. Şi mai ales să identificăm oportunităţile care se ivesc. Nu este nevoie să alergăm după oameni şi 
evenimente. Ei şi ele vor veni către noi pentru a-şi împlini într-un fel menirea. Faptul că Florin a umblat prin 
munţii României timp de 10 ani chemând la viaţă spiritul lui Zamolxe, în noi oamenii Carpaţilor, are acum o 
mare însemnătate. Mulţi oameni sunt deja atinşi în suflet de acest spirit. Ei vor ieşi la iveală, la momentul 
potrivit, să-şi manifeste atracţia conştientă faţă de spiritualitatea neamului românesc.

- Este cert că roata spirituală este pregătită, aşteaptă să fie pusă în mişcare cu mai multă forţă! constat eu. 
Ce ar trebui să fac în timpul celor câteva luni cât sunt în ţară?

- Cel mai important este să identifici momentele prielnice, intervine Florin. Cartea Pe calea lui Zamolxe: 
Trezirea străbunilor va deschide porţile. Cei inspiraţi de conţinutul ei vor lua legătura cu tine. Astfel se crează 
o dinamică. Cum va evolua ea apoi, rămâne să constatăm. Suntem un popor creator. Vei fi surprins ce pot 
face oamenii animaţi de spiritele străbunilor. Să observi atent cum cele ce vor urma contribuie la formarea 
centralităţii noastre spirituale în jurul Munţilor Carpaţi. În mod necesar vor fi momente desfăşurate undeva la 
munte. Zonele cu sanctuare dacice atrag ca un magnet. Pe oriunde vei umbla nu uita să aprinzi un foc sacru 
dacic şi să faci invocaţii. Este un timp prielnic de a construi vetre dacice moderne. Deschide un proiect.

- Vetre dacice? Ce se poate face în acestă direcţie?
- Este vorba de vetre, altare, temple şi sanctuare dacice, în această ordine. Ele reprezintă fazele distinct 

evolutive ale unei construcţii sacre zamolxiene moderne. Vatra dacică este o formaţiune care are în mijloc 
locul de ardere a focului direct pe pământ. Altarul are acest loc mai amenajat, focul făcându-se pe o piatră 
plată mai lată sau o platformă de pietre netede. Templul ia naştere atunci când un altar este prevăzut cu 
piloni, gard sau alte adaosuri constructive. Pilonii pot avea sculptate pe ei motive artistice şi statuete la 
capete de coloană, aşa cum se făcea în vechime. Templul poate fi şi natural atunci când vatra centrală este 
flancată de ape, copaci mari sau mici, formaţiuni din pietre şi pământ, ceva distinct care să amplifice 
poziţional importanţa vetrei. Sanctuarul dacic este locul sacru cel mai complex. Poate cuprinde unul sau mai 



multe altare, temple, statui mici şi mari, pavaje, etc. În timp, pe măsura perfecţionării unei construcţii sacre 
dacice, o vatră devine altar, altarul templu, iar templul sanctuar. 

- Lucrurile devin foarte clare, afirm. Deci suntem pregătiţi să mergem în acest fel pe urmele lui Florin care 
timp de 10 ani a făcut focuri sacre dacice prin Carpaţi, chemând spiritul lui Zamolxe, dar nu a construit vetre.

- Într-un fel da. Practic vetrele, altarele, templele sau sanctuarele, pot fi construite oriunde, la munte, deal, 
şes sau la malul mării. Se pot face de asemenea în curţile şi grădinile oamenilor, ca vetre sacre dacice de 
familie. În prealabil se evaluează optimitatea poziţiei locului şi dacă mediul înconjurător este prielnic. 

Ne apropiem în tăcere de zona Expoflora. Am timp să reflectez asupra celor discutate cu prietenii mei 
zamolxieni. Activităţile mi se conturează, dar cred că şi ei, acolo unde se vor afla pe timpul şederii mele în 
România, vor contribui la renaşterea noastră spirituală. 

- Tu ce acţiuni spirituale vei avea în această vară, întreb pe Florin.
- Nu-mi propun nimic în mod deosebit. Mai cu seamă acum când, la focul nostru sacru dacic, am folosit o 

invocaţie în timpul căreia am lăsat liber spiritul Marelui Preot Deceneu. 
- Cuuum? La aşa ceva nu m-aş fi aşteptat. Ai făcut atâtea eforturi ca să vii în India pentru a dobândi acest 

spirit... şi acum...
- Am înfăptuit destule activităţi cu ajutorul spiritului Marelui Preot Deceneu. A sosit timpul să-l folosească cei 

care vor beneficia de el în cu totul alt mod. Este vorba de sacerdoţii zamolxieni ai zilelor noastre.
- ?!?
- Treptat, pe măsură ce spiritul Marelui Preot Deceneu se răspândeşte printre oameni, persoanele cu 

funcţii sacerdotale vor ieşi la iveală. Şi precum ştim sacerdoţii zamolxieni sunt de mai multe feluri, atât bărbaţi 
cât şi femei. Ei vor absorbi în suflete acel spirit şi se vor hrăni în mileniile ce vor urma din apa vie dată de el. 

Rămân uimit. În timpul scurt, cât am stat împreună lângă focul dacic, Florin a lăsat liber spiritul Marelui 
Preot Deceneu, care din cauza proximităţii focului sacru a intrat parţial atât în mine cât şi în profesorul 
Bârnea. Deci în prezent suntem trei persoane care posedăm ceva din acest suflet deosebit. Realizez 
responsabilitatea cu care sunt încărcat fără voia mea. Să vedem ce părere are profesorul Bârnea?

- Ce spuneţi despre cele făcute de Florin? Spiritualitatea Marelui Preot Deceneu atârnă acum greu pe 
umerii noştri. 

- Lucrurile trebuiau să se întâmple. Eu, ca fost preot creştin-ortodox, voi căuta să răspândesc acest spirit 
printre cei din clerul ortodox, iar voi amândoi faceţi aceasta în rândul celorlalţi, mai cu seamă printre femei. 
Aşa cum deja am discutat, rolul genului feminin este esenţial. Vor apare astfel primele femei sacerdoţi. Dar, 
în cazul bărbaţilor preoţi zamolxieni va mai dura ceva timp. Precum ştim din cele discutate acum 2 ani, noua 
preoţime zamolxiană, pe partea masculină, va ieşi din rândurile preoţilor creştini-ortodocşi. Eu am afirmat 
deja că sunt preot zamolxian. 

- Sunteţi primul preot zamolxian declarat în aceste timpuri moderne. Vă rog să-mi spuneţi, ce ar mai trebui 
să ştiu cu privire la sacerdoţi? întreb pe cei doi. 

- Să priveşti în interiorul sufletului şi vei primi inspiraţie, mă lămureşte Florin care fireşte că ştie foarte bine 
cum se manifestă un spirit elevat descins în corpul uman al cuiva.

- Lucrurile sunt acum limpezi, intervine profesorul Bârnea.
- Aş vrea să-mi mai clarific câteva idei, le spun prietenilor mei zamolxieni. Am simţământul că există un fel 

de urgenţă cu privire la renaşterea neamului românesc pe baze spirituale proprii. Faptul că aţi sosit la 
Bucureşti să ne întâlnim, să vorbim şi să lămurim nişte idei, are pentru mine o mare importanţă. De ce oare 
acum, la acest moment în timp din istoria poporului român a apărut această situaţie de excepţie când se 
caută o cale nouă de supravieţuire identitară? Au fost destule momente de criză de acest gen în trecutul 
nostru. Am supravieţuit atunci şi cred că o vom face şi de data aceasta. 

- Nu-i chiar aşa, răspunde domnul profesor. Menţinerea noastră ca popor, în trecutul istoric, a fost posibilă 
datorită izolării geografice, protecţiei arcului carpatin şi religiei creştine ortodoxe. Dar astăzi lucrurile se pun 
altfel. Trăim un timp al revoluţiei în comunicaţii şi transporturi. Asistăm la un asalt de idei al societăţilor de 
consum din vestul Europei şi SUA. Aceasta se întâmplă deoarece aceste societăţi se află într-o criză de 
identitate datorită celei de spiritualitate a religiei creştine. Oamenii aceştia şi-au pierdut treptat identitatea 
sufletească, l-au pierdut pe Dumnezeu. Iar golul, ivit în fiinţa lor lăuntrică, se umple treptat cu violenţă, 
disperare, dorinţă de războaie, pornografie, droguri, etc. Lecţia pe care o învăţăm de la ei este clară: 
creştinismul de astăzi nu mai poate salva societăţile umane ca în trecut.

(continuare în numărul următor)



Dans la foule compacte réunie en ce premier juillet sur les quais bondés du Vieux Port de Montréal 

afin de célébrer la fête nationale du Canada, un homme se fraye prudemment un chemin jusqu'au 

bord du fleuve, tenant entre ses bras son fils de huit ans. Le garçon avance d'un pas incertain, un peu 

comme un enfant qui se risque à entreprendre ses premiers pas, guidé par un parent. Des lunettes 

fumées recouvrent en partie son visage au teint malade, et à chaque pas vacillant, à chaque individu 

qui frôle ou heurte ce couple maladroit, les verres en plastique glissent un peu plus sur son nez 

retroussé et manquent de peu de chuter jusqu'au sol. Le garçon ne semble pas s'en préoccuper. Il 

serre la main de son père étrangement fortement pour un garçon de son âge, qui à huit, bientôt neuf 

ans, devrait déjà courir de plus en plus loin du berceau familial –il a peur de se séparer de lui au milieu 

de cette foule hostile, de s'y sentir perdu, délaissé, abandonné.

Il est aveugle.

–Attention, on arrive bientôt à la barrière qui nous sépare du fleuve. Tu y es? Voilà, stop.

Le garçon vacille prudemment d'avant en-arrière sans jamais lâcher la main de son père, et avec sa 

main libre, il se raccroche fermement à la barre de fer apparue juste en-dessous de son menton. Il 

tremble.

–Tu as froid? lui demande son père. Attends, je vais chercher ton veston dans le sac à dos.

Le petit garçon secoue résolument la tête. Il resserre davantage son emprise sur la main tendue 

auprès de lui.

–Pourquoi tu m'as emmené ici, papa? Tu sais bien que je peux plus voir les feux d'artifices. Je veux 

rentrer à la maison. 

Le père se penche doucement au-dessus de l'épaule de son fils. À travers le bruit de la foule, il lui 

glisse sa réponse à l'oreille comme en secret:

–J'ai une surprise pour toi. 

Le garçon sent son cœur se resserrer. Lorsque les premières détonations parviennent jusqu'aux 

quais, immédiatement suivies des ovations de la foule, le petit monte piteusement la tête pour tenter 

d'apercevoir les beaux jets colorés, mais ses yeux ne rencontrent que la même nuit noire qui le 

poursuit depuis près de deux semaines, et les larmes remontent inutilement à ses yeux tandis qu'une 

triste panique s'engouffre dans son cœur esseulé, à l'idée que jamais plus il ne partagera la joie de la 

foule. Submergé par l'envie de disparaître dans la noirceur qui le hante, il baisse la tête, tremblant de 

honte et de rage. 

C'est alors que la voix de son père le ramène à un environnement familier, et sous son souffle 

régulier, le monde apparaît progressivement, non pas à ses yeux, mais à l'imagination fertile de son 

jeune esprit.



–Écoute, lui souffle la voix familière, les canons ont tiré leurs premiers échanges. Les étincelles des 

flammes qui sortent de leurs gorges s'élèvent jusqu'au ciel, et dans un noir d'encre, elles jettent des éclats 

d'étoiles filantes aux ailes rouges, bleues et blanches. Là! Sens la fumée qui parvient jusqu'à tes narines; 

c'est le parfum du combat, les armées se préparent! Écoute –tu entends la foule crier auprès de toi? Tous ces 

gens sont là pour te protéger. Ce sont tes gardes du corps. Ils sont entièrement vêtus de noir, comme le dicte 

le code des ninjas, et ils ont le pouvoir de s'évanouir dans les airs aussitôt qu'un danger se rapproche, pour 

venir te secourir. Écoute! Là! Tu as entendu l'explosion d'une centaine de roses enflammées, qui aussitôt 

projetées jusqu'au ciel, ont été avalées par la gueule béante de la nuit? Les étincelles ont disparu presque 

aussitôt qu'elles ont traversé les constellations du Taureau, du Verseau –et l'une d'elles a même atteint la 

Grande Ourse! Là…

Les fontaines brusquement ranimées à la vie crachent près des quais des jets d'eau qui rivalisent en 

hauteur avec les fusées des feux d'artifices. Le père lève la main de son garçon en direction du fleuve.

– Là, une fée des eaux vient tout juste de prendre forme, avec ses cheveux blancs qui tourbillonnent autour 

de sa longue robe légère comme l'air! C'est la nature, je crois, qui veut empêcher les soldats de se battre. 

Mais, oh! Tu la sens comme moi, cette chaleur qui émane du fleuve, et qui fait fondre les gouttelettes 

rafraîchissantes qui viennent se poser sur ton visage? Tu entends ce rugissement féroce, au loin, en partie 

couvert par les cris des soldats? C'est un dragon!

Des flammes s'élèvent près de la scène où des danseuses font tournoyer des cordes aux extrémités 

incandescentes. Le garçon tourne rapidement la tête vers les flammes, tendant instinctivement le cou pour 

se rapprocher du spectacle.

– C'est un dragon, répète son père, des flammes s'échappent de sa gueule tandis qu'il s'élève hors du 

fleuve, effrayant la petite fée des eaux qui disparaît aussitôt. Comme il est gigantesque! Tu l'entends, ce bruit 

d'eau qui ruisselle sans cesse? Ce sont les jets qui glissent de son échine rouge vive jusqu'à la surface 

sombre des eaux tumultueuses. Ses écailles étincelantes se succèdent les unes aux autres 

interminablement, et toujours il y en a une nouvelle qui succède à celle qui vient tout juste d'émerger du 

fleuve, ajoutant un morceau de plus à son cou infini. Il est immobile, maintenant. Il a enfin cessé de cracher 

des flammes. L'eau a cessé également de couler sur sa longue échine à présent immergée. Je crois qu'il 

veut se venger des canons qui ont osé le réveiller, ou alors peut-être a-t-il aperçu ton armée de ninjas et a 

décidé de l'affronter. 

Le petit garçon affiche un air dubitatif, mais néanmoins, il recule d'un pas pour se rapprocher davantage de 

son père. Celui-ci pose ses deux mains autour de sa taille, puis brusquement, il le soulève et le fait tournoyer 

dans les airs sous l'explosion soudaine d'un nouveau tour de feux d'artifices. L'enfant laisse échapper un cri 

de peur et de surprise. 

– Là, les lames des ninjas juste au-dessus de ta tête! Le dragon leur crache des flammes, mais ils les 

évitent, aussi rapides que l'éclair! Là! Oh non, le dragon t'a emporté sur ses ailes! Il t'emporte loin, aussi loin 

que l'œil puisse voir! 

Les lunettes tombent, dévoilant ses yeux bleus voilés d'une mince couche blanchâtre. Inquiet, le garçon se 

raccroche fortement aux bras élancés qui le retiennent… à combien de mètres du sol? L'histoire du dragon 

ne peut pas être vraie. Il a un doute, cependant: un tout petit doute, nourri par un océan d'espoir. Son père le 

dépose sur l'une des barres de fer qui les séparent du fleuve.

– Ouf, les ninjas ont pu te sauver à temps. Écoute, comme ils sont contents! Ils crient de joie à s'en égorger 

parce qu'ils ont tué le dragon. Ils t'ont déposé sur l'une de ces machines de guerre qu'on pousse pour envahir 



les forteresses, afin de te protéger du danger. Le sol est loin, loin sous tes pieds: ne bouge pas, tu te tiens sur 

la dernière marche, et en-dessous; le vide! Les soldats défilent bien vite d'un côté et de l'autre, on dirait qu'ils 

ne veulent plus se faire la guerre. Ne crains rien, je te tiens et les ninjas reviennent pour te déposer au sol, 

maintenant qu'ils ont vaincu le dragon. 

– Dis, ils l'ont vraiment vaincu, le dragon? 

– Bien sûr, ils peuvent tout vaincre et tout conquérir, et ils sont à tes ordres! Mais pour cette nuit seulement.

– Et les canons, ils sont partis?

– Oui… non! Quelques derniers échanges d'amitié, et ils s'en vont. Tu entends ces derniers boums!, 

comme ils sont différents des précédents? Ça, c'est parce que ce sont des tirs amicaux. Souviens-toi, l'amitié 

est toujours plus forte que la haine ou l'indifférence. Avant, les étincelles étaient presque grises, tellement 

elles semblaient fades, et elles s'évanouissaient à la moitié du chemin… mais celles-là! Oh, sens-les s'ouvrir 

comme des bouquets de fleurs bourgeonnant encore de vie et de vitalité! 

Le petit garçon tourne la tête vers le fleuve, puis vers son père et la foule, et sur son petit visage blême, un 

air d'admiration vient effacer la tristesse des jours précédents. À présent, un sourire sage égaye ses lèvres 

sèches –un sourire retenu, à mi-chemin entre l'incrédulité et le désir de répondre au récit de son père, et de 

faire semblant d'y croire pour lui faire oublier sa douleur.

– Dis papa, l'armée de ninjas, elle peut toujours venir m'aider? Elle sera toujours là?

Dans les yeux du père, des larmes invisibles luttent pour traverser l'enveloppe de ses paupières lourdes. 

Soudain sa voix tremble, faussement joyeuse.

– La prochaine fois que tu auras peur de te retrouver seul, dans le noir, souviens-toi de ceci: en voyant les 

feux d'artifice dans le ciel, la plupart des gens se contentent d'admirer les jets de couleur avec leur famille, de 

regarder la foule, puis ils oublient rapidement ce moment et retournent chez eux, s'enfermant à nouveau 

dans leur routine. Toi, aujourd'hui, tu es le seul à avoir vu un dragon, à avoir vu la fée et le combat que je t'ai 

décrit. Tout ce que ces gens regardent avec leurs yeux, toi, tu les vois avec ton esprit, et c'est pour cela que tu 

pourras toujours contempler le spectacle de choses plus belles, plus grandioses, plus magnifiques qu'ils 

n'en verront jamais, de même que tout ce que la vie a de plus hideux à offrir, tu en seras protégé. Alors, oui, 

l'armée de ninjas sera toujours là pour toi, tant et aussi longtemps que tu te souviendras de cette journée et 

de ces mots: les limites de ce que nous pouvons faire et de ce dont nous sommes incapables sont souvent 

celles que nous nous imposons nous-mêmes, et c'est pourquoi les aveugles sont parfois plus clairvoyants 

que la foule –ils n'ont pas les mêmes limites qu'elle, puisqu'ils n'ont pas non plus le même handicap: celui 

d'être confronté à la réalité, encore et toujours, jusqu'à l'instant de leur mort.

Les dernières paroles du père sont avalées par une nouvelle détonation, et c'est alors qu'il réalise que ce 

n'est pas à son fils qu'il adressait véritablement ce discours, mais à lui-même. Le jeune garçon sourit 

toujours, de ce sourire triste qu'ont parfois les malades lorsqu'ils parviennent à faire abstraction de leur 

condition affaiblie, et ainsi à faire preuve d'une clairvoyance dont ils auraient autrement été incapables.

– Merci, papa, finit-il par dire d'une voix à la fois calme et tremblante d'émotion. Tu n'as pas à t'en faire pour 

moi, je crois que j'ai compris. Je me souviendrai toujours de cette journée.



Cărturarul vâlcean, promotorul cultural şi scriitorul Costea Marinoiu este din nou în 
librării cu un studiu intitulat Istoria cărţii vâlcene-şcoala de la Râmnic (1705-1830), 
apărut la Editura Offsetcolor, Rm.Vâlcea, 2008. Carte primită cu dedicaţia: Domnului 
Al.Florin Ţene, în semn de preţuire pentru nobila activitate ce o desfăşuraţi pe ogorul 
culturii româneşti. Cu respect, Costea Marinoiu, 20 februarie 2009, Rm. Vâlcea. Am 

specificat acest lucru pentru a consemna faptul că această carte am primit-o în cadrul 
unei frumoase manifestări culturale, şi de înaltă ţinută spirituală, organizată, printre alţii, şi de acest 
inimos scriitor în colaborare cu Forumul Cultural al Râmnicului şi Biblioteca Judeţeană Vâlcea Antim 
Ivireanu, dedicată unui alt scriitor vâlcean, Petre Petria.

Cartea, de care facem vorbire, structurată în nouă capitole: Predoslovie ,Râmnic, veche tiparniţă 
românească, Şcoala de la Râmnic, Cărturarii, Literatura, Tezaur de înţelepciune, Circulaţia cărţilor, 
Catalogul cărţilor tipărite la Râmnic (1705-1830) şi Bibliografie selectivă, se constituie în tabloul 
focului sacru al cărţii ce arde pe meleagurile vâlcene de mai multe secole pentru iluminarea neamului, 
cum frumos scrie autorul în Predoslovie.

Descoperim la autor rigoarea şi precizia cercetătorului, inteligenţa disociativă, de cea mai aleasă 
speţă, e un mod de a dubla observaţia asupra amănuntului cu fine consideraţii asupra fenomenelor 
istoriei şi adâncimile textelor prezentate.

Civilizaţia cărţii care a rodit în miezul spiritual al locului vâlcean nu poate fi separată de sfânta 
Mănăstire Cozia unde Filos, pe atunci logofăt a lui Mircea cel Bătrân,aşa cum se aminteşte în hrisovul 
domnesc din 8 ianuarie 1392, ne oferă, cum spune autorul cărţii, autentice versuri, adevărate imnuri, 
adunate cu strădanie într-un ciclu intitulat Pripeale, tipărite, mai apoi, în Psaltirea de la Govora din 
1637. filos poate fi considerat întâiul poet român modern.

Costea Marinoiu aminteşte în cartea sa de Lexiconul slavo-românesc a lui Mardare Cozianu ce 
cuprinde nu mai puţin de 4575 de articole. Despre această lucrare a scris cu nuanţă apreciativă şi 
Mihai Eminescu.

Investigaţiile făcute de autor ne conduce spre afirmarea unui fapt deja înţeles: Istoria cărţii vâlcene a 
anilor 1705-1830, şi chiar mai înainte de aceşti ani, a avut două componente, una religioasă şi alta 
laică, iar conţinutul acestor cărţi conduceau cititorul spre educaţie şi înţelepciune.

În predosloviile şi cărţile înaintaşilor noştri erau integrate până la dizolvare cântece, tradiţii înţelepte 
ale satelor de pe Valea Alutus-ului, Argeşului şi Dunării. Astfel au apărut balada Meşterul Manole, ce 
se constituie în legenda întemeierii Mănăstirii Argeşului, clădită în timpul domniei lui Neagoe 
Basarab, cel mai învăţat domn român până la Dimitrie Cantemir, aşa cum specifică Nicolae Andrei şi 
Gh. Părnuţă în Istoria învăţământului din Oltenia, Editura Scrisul Românesc, 1977, p.70. Domnitor ce 
a studiat şi primit învăţătură de carte la Mănăstirea Bistriţa a Craioveştilor, din ţinutul Vâlcii.

O premieră în literatura veche de la noi este apariţie eseului practicat la Râmnic cu oarecare succes 
în Predosloviile Mineilor lui Chesarie şi Filaret, între anii 1776-1780. Aceste lucrări se disting prin 
calităţile literare. Alexandru Duţu cercetător caracterizat de o fineţe a observaţiei scrie în Coordonate 
ale culturii româneşti în secolul XVIII, p.133, că tema centrală aleasă de Chesarie este evoluţia istoriei 
şi timpului.

Cărţile scrise şi tipărite la Râmnic, sau în zona acestui ţinut, au fost răspândite pe întreg teritoriu 
Principatelor Române. Acest adevăr este înserat în Evanghelierul din 1746: „nu numai în ţara măriei 
tale ci în toate ţările şi ţinuturile ce vorbesc limba românească… cu care să se lumineze nu numai o 
seamă de norod, ci toată pravoslovia.” („Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval” de Octavian 
Schiau, Editura Dacia, 1978, p.81). Autorul specifică, faptul că mai bine de jumătate din cărţile tipărite 
la Râmnic pe parcursul secolului XVIII au fost distribuite în transilvania. Barbu Theodorescu scria că 
Ardealul devenise o adevărată comoară de cărţi râmnicene.

Seriozitatea, documentaţia,acribia cu care au fost scoase la lumină hrisoavele vechi, modul de 
interpretare, face din Costea Marinoiu un autor de care istoria literaturii române ar trebui să ţină 
seama



ce uşor e să plângi în hohote, 
de fapt, să înţelegi cât de mic 

e timpul în faţa iubirii… 
o iubesc mult pe Flavia, aş vrea 

să-i desfac aripile de înger – 
ea încă nu ştie să zboare, a strâns 

prea multă frică, prea multă nepăsare 
din partea lumii, încât cerul ei 

s-a întâmplat vis, mare şi legănare… 
„am visat că cineva a luat un tablou. 

şi, brusc, am privit tabloul… 
şi se mişca imaginea în el. era marea, 

albastră, atât de clară… de limpede! 
mereu visez mare… şi am asistat 

la schimbarea culorilor… 
căci marea mea devenise, brusc, 
mai închisă, aproape cerneală… 

… apoi… din cerneală se făcea… 
cărbune se făcea. devenea smoală. 
… apoi… m-am speriat şi am zis… 

dar cum se face că marea e neagră? 
şi mi s-a spus… că negrul este alb. 

şi, brusc, marea mea a devenit lapte. 
era albă. era marea mea albă… 

da… şi era atât de albă… 
valul ei era caimac… de lapte.” 

sunt bombardată emoţional! 
de un cretin cu crize sentimentale, 
de dorul misteriosului Felix, aprig, 

de îngerul care are nevoie de îngeri… 
şi de sufletul meu ce cântă, jungle drum, 

la poarta ta întomnată, înnoptată… 
mă simt un capăt de aţă, tras pe mosor, 

cu lăcomie, amestecându-mi-se orele, 
gândurile, dorinţele, speranţele… 
îmi fierbe fiecare neuron al inimii! 

iuhuuu! cade câte-o amintire prin sita 
pântecului meu, rimând cu atingerea ta, 

şoptind… „te iubesc, iubita mea!” 
iuhuuu! saltă câte-o privire prin mira 
fericirii mele, rimând cu sărutul tău, 

şoptind… „ce dor mi-era…” 
şi din toate câte sunt nu iau decât una, 

frântura din Adam… firimitura cu gust 
de explozie, fericirea târzie, departele 

care îmi apropie palmele pe inimă! 
e vremea să facem schimb de stele, 

de alergări… să ne aşteptăm simplu, 
într-un buchet roşu, de tandreţe, 

căci viaţa e scurtă şi mult ciudată… 
caimac de iluzii, lut picurat din sân, 

strigând după iubire, divin şi demonic! 



după ce am citit „Jurnalul Naţional”, m-a copleşit o 
negură de dezamăgire. se suferă. procentajul 
creşte, ţara lăcrimează doar la un click! românii nu 
au priceput că viaţa e scurtă, că lecţia cu „faptele 
bune” li s-a predat pentru a-şi putea înălţa 
sufletul… cruzimea a devenit ceva normal, 
trădarea, un lucru necesar, furatul, ceva distractiv, 
ca un joc playstation. nu mai amintesc de iubire – 
ea este marginalizată, fiica unei cerşetoare! ochii 
lumii sunt atraşi de ştiri în genul… „noul iubit al 
Madonnei are 22 de ani”! Hopa Mitică rămâne 
perplex! cerneala ziarelor are nevoie de drogul 
prostiei! s-a învăţat cu actualul bolnav, deformat, 
mărşăluind prin multiplii timpului! pe cine mai 
interesează că octombrie plânge? nu-l va privi 
nimeni cum renunţă la câte o frunză, la câte un 
dor… nu va lăcrima nimeni lângă pleoapa lui 
răpusă de filozofie. va trece… răsfoind 
singurătatea. vântul bate, ploaia şi-a părăsit 
raţiunea, greierii au sărit prin colţurile de bibliotecă, 
aproape de cărţile romantice, cu parfum parizian şi 
străluciri ce duc spre stele… va trece, cum trece 
lumina printr-un vitraliu, sfinţindu-se cu speranţa 
aurei! el e o văpaie neînţeleasă, o vrajă ce doarme 
în jobenul lui Lincoln, visând libertatea, eliberând 
sufletele iepurilor! născocind infinita derulare a 
bucuriei, lumea înţeleaptă, acuarela albă! 
îmbătrânind frumos şi mirosind a iarnă! 

 octombrie 2009, 16:47 

elfii dansează cu mine, un dans 
inventat  pe umărul  nopţ i i ,  
ameţindu-ne special, ca să uităm… 
ei au pierdut numărul inelelor de 
bambus, urcând visători spre cerul 
din Sagano, râu de dor, stradă 
asfaltată cu gri Bacovia… eu am 
pierdut numărul nopţilor care mi-au 
ars sufletul, privind patul de 
tăciuni… cât îmi doresc sărutări 
pasionale, petale de trandafiri şi 
declaraţii de dragoste! 
elfii desenează cu săbiile fiecare 
vers care-mi vine în minte. şi 
poemul haiku sângerează straniu, 
aducând pe lume şoapte în 
întuneric… mi-aduc aminte cum se 
ţesea vraja primei noastre întâlniri, 
ochii tăi aduşi de viscol, încercând 
să se trezească din vis, aşteptând 
să-i fiu femeia înţeleaptă, cu braţe 
deschise, unul înmugurind a iubire, 
altul rodind a lumină, început şi 
sfârşit, sens! 
douăsprezece bătăi de tobă ne-au 
anunţat fericirea… şi filozofii au 
deven i t  p iese  de  domino ,  
răsturnate de atingerea inimii! 

23 octombrie 2009, 04:24 

cum se dă totul peste cap! îngerii nu au somn… răsfoiesc frânturi de spaniolă! 
beau şampanie şi mă gândesc la George. cine credea că va accepta lecţia despre chirurgia 
emoţională? presimţeam că aşa va fi… nu plâng. eram pregătită. sufletul meu nu poate fi luat 
prin surprindere, pentru că îngerii nu au somn… răsfoiesc frânturi de chinezării! 
beau apă şi fac un salt pe omătul ierbii. greierii se iau după mine… cu încredere! ne întindem 
şi privim crucile din ceruri, îngerii care-au trecut de la haiku la roman. silabele ni se ascut pe o 
rută rotundă, ca şi cum oceanul ne-ar trece prin spaima unui răsărit! 
pielea lumii se tatuează cu jocuri de interese. îngerii citesc rezumatul despre fata indiană… şi 
mi-l pun uşor pe zâmbet, să simt gust de excursie. 

28 octombrie 2009, 03:07 



pe masura ce civilizatia umana avanseaza omul este supus la o crescanda 
diversitate de stimuli exteriori de cele mai variate naturi; de la zgomotul strazii, 
emisiunile tv, complexitatea realtiilor cu furnizorii de servicii, relatiile cu oficialitatile, 
familia si diversificarea de idei si viziuni, relatiile intime, mult cautata dragoste si fericire care intarzie 
sa apara pana la stresul unui servici imposibil de satisfacut si problemele de sanatate, suntem supusi 
unui asalt aproape imposibil de respins darmite de controlat.

Solutiile pentru a pune in ordine, adica a structura, cataloga si decide ce atitudine si actiune  sa luam 
la aceasta continua stimulare psiho-somatica a fost, din timpuri imemoriale, introversiunea atentiei 
catre reziduurile  acestor stimuli in campul constiintei si incercarea de a ii reevalua si pune intr-o 
oridine imaginativa similara cu spatio-temporalitatea lumii exterioare ori luand elemente  din ea si 
construind structuri noi.

“Cu cat omul reuseste sa structurerze si sa puna in ordine aceste reziduri existentiale manifestate 
sub forma de emotii, de obicei negative sau dureri, cu atat omul este mai adaptat sa faca fata 
adversitatilor curente. Desigur natura  acestor adversitati  si magnitudinea lor sunt functie de telul 
propus in viata. O anumita complexitate de adversitati are cineva care vrea sa traiasca la o manastire 
sau e pensionar si alta cineva care vrea sa ajunga medic sau lucreaza ca analist progarmator. “

Solutiile gasite de omenire la aceasta stimulare-reactivitate somatica sunt extrem de diferite dar 
putem mentiona trei cai  principale. Cel mai simplu a fost  anihilarea emotiei prin consumarea 
anumitor produse  cu efect de blocare a stimulilor catre campul activ al constiitei; alcool, plante 
halucinogene, tutun si alimente sunt printre cele mai comune. Desigur alinarea se produce imediat  
dar cauzele raman. O a doua cale a fost  religiozitatea si spiritualitatea , adica asocierea de atribute 
exaltate unor actiuni, fenomene sau locuri  in scopul eliminarii reprezentarii somatice tensionate 
manifestate sub forma de frica sau durere. Cu timpul oamenii au dezvoltat sisteme  religioase 
sofisticate capabile sa deconecteze omul, cel putin temporar, de la realitatea curenta si care permit 
concentrarea intr-un scop practic sau trairea unor momente  de regenerare psihica prin transa. A treia 
cale, si cea mai moderna, este analiza introspectiva care elimina rational efectele stimulilor 
neesentiali, acceptarea de situatii imposibil de controlat si deplasare atentiei catre alte actiuni mai la 
indemana, formularea unui scop bine definit si concentrarea efortului vital in scopul indeplinirii lui.

Considerand ca  toti oamenii, mai devreme sau mai traziu, vor ajunge sa recurga la una dintre 
aceste metode pentru face fata mai usor tragicului existential vom incerca sa dam o perspectiva a 
celei dea doua cai; religia si spiritualitatea.

Incepem astazi un periplu spiritualo-religios printr-o serie de articole care exprima experientele 
directe ale autorului,  locurile unde pot fi practicate in Montreal, originile diverselor curente, structura 
de actiune, comparatii si perspective. Inceput in urma cu zece ani, declansat de lectura Istoriei 
religiilor lui Mircea Eliade si de un soc existential foarte comun in zilele noastre, acest periplu 
experimental a deschis orizontul catre un univers fenomenal de o bogatie inimaginabila. Odata oprit 
din alergarea zilnica si  asezat pe o piatra ca si  ganditorul de la Hamangia si  intreband “ de ce 
traiesc?, la ce serveste toata aceasta agitatie? care este menirea ? este vreo menire? “ autorul a 
inceput o cruciada personala in a intelege ce a ce majoritatea dintre noi ia ca si adevarat, fara un 
studiu si experimentare ci pur si simplu prin imitatie traditionala. 

Porinind de la premisa, eretica de altfel, ca toate religiile si curentele spirituale au un rol pozitiv si ca 
fiecare dintre ele se potriveste unui anumit caracter sau individualitate, ca fiecare dintre ele se 
adreseaza unei anumite probleme existentiale, am vrea sa le punem pe un picior de egalitate pe 
principul equinimitatii spiritului uman. A le ierarhiza  ar fi incorect pentru ca fiecare curent sau familie 



de curente are o anumita cale,  dar destinatia e aceiasi; realizarea naturii divine a fiintei omenesti. Ca 
anumite curente au cunoscut perioade de mare popularitate e adevarat dar istoria sau prezentul dovedesc 
ca orice sistem construit de om ce a avut o crestere a avut si o descrestere. Prin prizma acestui relativism nu 
ne propunem sa recomandam vreo religie sau spiritualitate  ci numai sa exprimam in  ce situatie ar fi mai bun 
un sistem sau altul. Periplul nostru nu este teologic ci antropocentrist, punem  omul in centrul  universului 
personal, in control al destinului sau. Ca acest punct nu poate conveni tuturor este sigur si am vrea sa ne 
cerem scuze ca am putea supara vre-un cititor care e convins ca a ajuns la adevar si ca ce a ce gandesc altii 
este “ necurat” 

Vom incepe periplul nostru aboradand religiile in functie de timpul de cand au fost definitivate   ca sistem, le 
vom identifica in timpul prezent, vom explica cum functioneaza si vom incerca o perspectiva. Acoperirea se 
va face si dupa criteriul geografic. Vom incepe cu India, China, Japonia, Iran, Orientul Mijlociu, Europa de est 
si de de vest si America de sud si nord.

Cum Montrealul este un oras extrem de cosmopolit am reusit sa gasim mai toate practicile religioase 
cunsocute si sa ne alaturam acestor grupuri practicand cu ei, analizand sistemul si facand un studiu 
comparativ.

Vom incerca sa recomandam cititorilor curiosi unde ar putea practica  diversele spiritualitati sau religii dar si 
dificultatile de care s-ar putea lovi, totul prin prizma educatiei crestin-ortodoxe primite  cu sau fara voia 
noastra de la  societatea si familiile  in care am trait.

Pe parcursul a doisprezece articole vom incerca sa acoperin urmatoarele religii si spirtualitati: Iudaism, 
Crestinism,Islamism, Hinduism, Budism, Evanghelism, derivatele Vedantismului, Religia Raeliana, 
Scientologia  Yoga, Tantra, Voo-doo,  Zen-Budism, Taoism, Sufism, Baha'i, Kabala, Samanism ameridian si 
Animism african

Incepand cu articolul zece vom incerca sa acoperim tehnici nestructurate, unele condamnate de curentele 
organizate, dar care se bucura de mare popularitate datorita caracterului lor personalizat, ezoterismului  si 
efectelor imediate proclamate de practicanti. Vrajitoria, cititul in cafea, mediumitatatea, chiromantia si  
tarotul speram sa straneasca interes si sa fie un punct de plecare spre cercetari personalizate. 

Vom incheia acest periplu cu o vedere de ansamblu asupra unor curente si practici esoterice mai putin 
cunoscute dar care isi fac loc in peisajul 
montrealez din ce in ce mai mult; reiki, 
radiestezie, feng shui, t'ai chi si qi cong.

Sperand ca acest voiaj spiritual va face sa 
ne apropiem mai mult de cei care sunt diferiti 
de noi, sa-i respectam si sa-i iubim pentru 
cine sunt ca si spirit si nu forma fizica 
tranzitorie si ca experimentand alte curente  
vom rezolva mai usor anumite probleme 
existentiale sau ne vom explica curiozitati 
secrete.

Structura de abordare va fi similara si 
include:descriere generala a religiei sau 
spiritualitatii, drumul spre libertate, tehnici si 
ritualuri, rolul social, ramificatii si variante, 
descrierea a catorva experiente spirituale, 
unde se poate practica in Montreal, sfaturi si 
avertismente, beneficii existentiale in 
contextul timpului prezent, tendinte, 
perspective vis-a vis de existenta umana si 
carti recomandate.



Criteriile de punctaj pentru concursul Cinci şi Cinci 

1. Activitate anticomunistã 20 de puncte maxim
2. Persecuţii ale regimului comunist sau postcomunist 20 de puncte maxim
3. Activitate de ajutorare a României în perioade critice 20 de puncte maxim
4. Activitãţi care au contribuit la cunoaşterea României şi a culturii româneşti în Canada 20 de puncte maxim
5. Diplome şi alte recunoaşteri ale activitãţii anticomuniste 10 puncte maxim
6. Activitate profesionalã remarcabilã, recunoscutã în  Canada 10 puncte maxim
7. Diplome sau recunoaşteri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi acceptate 20 de puncte maxim
8. Diplome, titluri sau colaborãri oferite de regimul comunist sau postcomunist şi refuzate10 puncte maxim
9. Cinste, voinţã, determinare, ajutorare a imigranţilor şi alte acte de caritate 10 puncte maxim

EXPLICAŢII :
Un candidat poate sã obţinã maxim 120 de puncte.
Criteriile şi punctajul propuse mai sus nu sunt definitive. Aşteptãm propunerile şi sugestiile 
cititorilor. Aceste propuneri şi sugestii vor fi publicate la Poşta redacţiei, împreunã cu comentariile noastre. 
În juriu nu va putea fi acceptat un eventual candidat la categoria « Primii cinci » în viaţã.
Acest juriu pentru analiza şi acordarea punctajelor va fi stabilit de redacţie, funcţie şi de propunerile cititorilor, însã nu 

va fi fãcut public decât în momentul anunţãrii clasificãrii finale. 
Urmãrim sã existe maximã obiectivitate şi corectitudine posibilã. 
Pentru categoria « Primii cinci » care nu mai existã printre noi, rudele sau orice organizaţie canadianã poate propune 

candidaţii. Aceastã propunere trebuie sã fie însoţitã de toate documentele posibile (în copie, nu primim documentele 
originale) pentru a se obţine maxim de punctaj, împreunã cu explicaţiile, mãrturiile şi pledoariile considerate 
concludente şi pertinente.

Pentru categoria « Primii cinci » în viaţã, candidaturile pot fi propuse de cei care se considerã eligibili, de rude, de 
cunoştinţe sau de diferite organizaţii, însoţite de documente, explicaţii,

 mãrturii şi pledoarii pentru fiecare criteriu.

Data limitã de trimitere a propunerilor  1 august, 2010. 
Anunţarea rezultatelor : Ziua Naţionalã a României 2010. 

Aşteptãm propuneri şi colaborãri.

Explicaţii referitoare la criteriile propuse:
1. Comunismul a fãcut mai mult rãu ţãrii decât orice rãzboi sau cataclism. Comparând România de astãzi cu ţãri din 

zona care nu au fost abandonate lui Stalin şi comunismului precum Italia, Grecia, Turcia ne putem da mai bine 
seama de diferenţe.  În Canada au existat români cu dragoste de ţarã care au luptat şi au demascat ororile dictaturii 
comuniste din ţara lor de origine. Au organizat activitãţi anticomuniste, au participat la demonstraţii anticomuniste, 
au scris împotriva comunismului etc. Unii mai existã, alţii au dispãrut. Funcţie de mãrturii şi probe, se vor acorda 
maxim 20 de puncte candidaţilor din cele douã categorii.

2. Unii români care au emigrat în Canada au suferit fel de fel de persecuţii  puşcãrie, reţinerea abuziva în ţarã a copiilor 
şi soţiilor, confiscarea proprietãţilor şi alte pedepse şi abuzuri. Se vor acorda maxim 20 de puncte candidaţilor 
eligibili.

3. În timpul Revoluţiei şi în perioadã grea imediat urmãtoare Revoluţiei, au existat români canadieni care au ajutat ţara. 
Se vor acorda deasemenea 20 de puncte pentru candidaţii eligibili.

4. Au existat şi existã români canadieni care au fãcut mult bine românismului şi recunoaşterii culturii române în 
Canada. Li se vor acorda maxim 20 de puncte pentru acest gen de activitãţi.

5. La acest punct, nu mai este nevoie de explicaţii suplimentare.
6. Prin activitatea profesionalã în cele mai diferite medii, mulţi români s-au fãcut remarcaţi şi simpatizaţi, obţinând 

diplome şi alte forme de recunoaştere fãcând sã creascã respectul canadienilor pentru români şi pentru România.
7. Colaborarea cu regimul comunist sau postcomunist şi primirea de diplome, titluri etc
este discutabilã. În general, romanii care au primit aşa ceva nu au fast vãzuţi cu ochi buni de ceilalţi români canadieni. 

Mircea Eliade, Emil Cioran, Vintilã Corbu şi mulţi alţii au refuzat orice legãturã cu comuniştii. Sunt penalizaţi cu pânã 
la 20 de puncte cei care intrã în aceastã categorie. 

8. Este vorba de demnitate, chiar dacã pot exista argumente. Unii români au refuzat categoric orice contact cu cei care 
au fãcut atâta rãu ţãrii lor, nefãcând nici un compromis. Credem cã este firesc sã primeascã maxim 10 puncte pentru 
comportamentul lor demn. 

9. Acest punct nu credem cã are nevoie de explicaţii suplimentare.

Oricum, repetãm: orice sugestii şi propuneri vor fi binevenite, putându-se perfecta aceastã încercare de clasificare şi 
punctaj.

Redacţia



N.R.:
Acest concurs, se va extinde şi în anul 2010, anul în care ACSR va intra în cel de-al 10-lea an de 

activitate.
Până în prezent avem următorii candidaţi:
La categoria Români de vază dispăruţi:
Prof. Dr. Mihai Botez
Av. Dr. Monica Mateescu Matte
Prof. Aurel Manolescu 
Anticomunist– filantrop Nicolae Naum
Sculptor– scriitor Nică Petre
Pr. Dr. Petre Popescu
Scriitor Michael Solomon
Dr. Jean Ţăranu

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

Pentru a putea primi varianta tipărită a revistei 
„Destine Literare”, 

puteţi face un abonament în valoare de 80 de dolari pe an, 
plus taxele de expediere.

Trimiteţi un mail pe adresa Asociaţiei 
cu toate informaţiile dvs.

romwriters@yahoo.com

La cerere putem imprima orice număr



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

... Despre maestrul Vasile Gorduz, sculptor de valoare mondialã, profesor 
universitar la Universitatea Naţionalã de Arte, câştigãtor a numeroase premii 
naţionale şi internaţionale, membru onorific al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 
Români, ştiam de multã vreme cã se lupta cu un cancer la gât. Se pare cã ştia de 
cumplita boalã încã din anul 2004, când a venit la Montreal pentru a asista la 
dezvelirea statuii lui Eminescu din Piaţa României, al cãrei creator era. A scãpat 
de suferinţã pe 12 decembrie, în anul nefast 2008.
Când l-am vizitat la Bucureşti ultima oarã, acum un an, nu mai putea vorbi. La gât, 
avea un bandaj care acoperea o ranã ce nu se mai vindeca. Avea corzile vocale 
distruse. Cu numai un alt an înainte, când l-am vizitat la atelier împreunã cu poetul 
George Filip, fãcea vin din strugurii pe care tocmai îi culesese din curte. Nu pentru 
el, ne-a explicat distinsa doamnã Silvia Radu, ci pentru prieteni şi admiratori, care 
gãseau întotdeauna un pahar de vin bun la Maestru. Era fericit când putea face o 
bucurie celor din jurul domniei sale, aşa cum se bucura şi sculptoriţa şi pictoriţa 
Silvia Radu, distinsa vestalã a profesorului. A cerut o bucatã de hârtie şi cu mâna 
tremurândã ne-a scris: «Vã rog sã faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu de la 
Montreal sã fie înãlţatã pe un soclu, aşa cum am conceput-o ».
Aceastã dorinţã sfântã a Maestrului trebuie sã fie îndeplinitã, şi fac un apel la toţi 
romanii iubitori de ţarã şi de cultura noastrã, – din Canada, din România şi de 
oriunde s-ar afla, sã contribuie la construirea unui soclu pentru statuia lui 
Eminescu de la Montreal. În numãrul viitor la revistei Destine literare şi pe internet 
la site-ul ACSR se va reveni cu detalii. Numai atunci când magnifica sculpturã în 
bronz a lui Eminescu va fi prezentatã aşa cum se cuvine, chiar şi cei mai sceptici 
români vor înţelege ce genialã capodoperã ne-a lãsat Maestrul, care se va bucura 
şi ne va binecuvânta de acolo, de sus, din Rai.
Drum bun spre eternitate, Maestre Gorduz !

Alexandru Cetãţeanu

NR. Se pot trimite bani prin poştã (cec) sau se poate face o contribuţie cu VISA 
(tel. 450-373-8399).

Adresa: ACSR (pentru proiectul Gorduz), 7091 Hebért Boul., Salaberry
de Valleyfield, Qc., J6S 2G6, Canada.

Lista contribuabililor va fi publicatã în revistã.
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